SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA REGIONAL DE MÉDIO VALE

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta
minutos, reuniram-se os diretores Alfredo Nagel – Presidente, Lothar Stange – Tesoureiro e
Roberto Amorim Moreira – Secretário, para mais uma reunião ordinária da Diretoria Regional do
Médio Vale. Inicialmente o Tesoureiro apresentou o resultado do mês corrente, indicando que na
presente data o saldo está em R$ 15.448,23; e que este saldo nos permite administrar
confortavelmente as nossas obrigações financeiras. Em seguida o Presidente comunicou que
participará do FEMESC em Rio do Sul, nos dias 19 e 20 de junho; Lothar informou que não poderá
participar por motivo de outro compromisso para a mesma data, e Roberto verá a possibilidade de
comparecer. Ficou decidido que comunicaremos aos associados eleitores do Médio Vale a chapa
única que estará concorrendo nas próximas eleições do Simesc, a saber: Presidente: Roberto
Amorim Moreira; Secretário: Lothar Stange; Tesoureiro: Alfredo Nagel; faremos circular essa
informação nos dias 19 e 22 de junho. Roberto Amorim Moreira comunicou que estave em
Florianópolis nas comemorações dos 35 anos do SIMESC e reunião da FRSB, e falou sobre os
acontecimentos relativos ao evento. Por fim, aventou-se a possibilidade de realizarmos um evento
no mês de outubro, em alusão ao Dia do Médico, talvez com uma palestra sobre “Responsabilidade
Civil do Médico”, a cargo do Dr. Rodrigo, assessor jurídico do SIMESC. Após, deu-se por
encerrada esta reunião, que vai assinada pelos diretores presentes.
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