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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, reuniram-se os
diretores deste Escritório Regional, Drs. Roberto Amorim Moreira – Presidente, Lothar Stange –
Secretário e Alfredo Nagel – Tesoureiro, para a reunião ordinária mensal. Para tanto, os mesmos se
dirigiram ao local em que acontecerá a reunião marcada para o dia vinte e nove deste mês, para
reconhecimento das reais condições e possibilidades de realização do evento, já que está previsto
para o Salão de Eventos do Hotel Blue Hill, em Timbó – SC. Na presença do auxiliar da Gerência
do Hotel, percorremos as instalações e finalmente achamos que estão bem adequadas às nossas
necessidades. Esperamos que o encontro seja um sucesso, como tem sido os anteriores, sendo que
após a palestra do Presidente Vânio Cardoso Lisboa, será fornecido um jantar de confraternização
no mesmo local. Em seguida foi informado pelo Presidente as principais atividades referentes à
divulgação desse evento, como a confecção de folders e convites, contatos através de Facebook,
Whatsapp e telefone. Contatos também foram feitos nos hospitais, Secretarias Municipais de Saúde
e em eventos de reuniões clínicas, etc. Ao encerrar a reunião, o Tesoureiro Alfredo Nagel informou
que o saldo atual é de vinte e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos. Sem
seguida o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi feita a presente ata, a qual vai assinada
por todos os diretores.
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