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Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezessete, reuniram-se nas dependências da
Sociedade Recreativa Indaial, em Indaial – SC, os diretores Roberto Amorim Moreia – Presidente,
Lothar Stange – Secretário, e Alfredo Nagel – Tesoureiro, para a reunião ordinária referente ao mês
de julho. Inicialmente o Tesoureiro informou que o saldo atual em caixa tem o valor de vinte e seis
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos (R$ 26.546,38), já somado o repasse
trimestral referente ao auxílio-sede, no valor de um mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00). O
Presidente informou que já fez os primeiros contatos com a Diretoria em Florianópolis, no sentido
de viabilizar uma reunião, desta vez em Timbó. O Presidente Vânio já confirmou presença. Foi
sugerido como local, a Sociedade Guairacás. Em seguida foi levantada a situação do associado Dr.
Otávio Nickhorn E. Silva, que reclamou do atendimento da assessoria jurídica do Simesc, a qual
demora muito para dar os retornos, além de serem difíceis os contatos; o mesmo sugeriu nosso
empenho para que a comunicação entre a assessoria jurídica e o cliente fosse melhorada e agilizada.
Em nenhum momento se referiu ou se queixou da competência dos advogados do Simesc, mas
apenas da dificuldade em manter os contatos com os mesmos. Em seguida o Presidente solicitou
uma atualização do número de sócios de nossa Regional, o que será feito pela Secretária Executiva.
Também será solicitado à Secretária Priscila, um relatório mensal das suas atividades no Escritório,
para melhor acompanhamento desta Diretoria. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta
reunião, da qual eu, Lothar Stange – Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos demais
diretores presentes.
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