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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO SIMESC MÉDIO VALE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e catorze, às dezenove horas e trinta minutos,
reuniram-se na sede do SIMESC Médio Vale, os diretores Alfredo Nagel (Presidente), Roberto
Amorim Moreira (Secretário) e Lothar Stange (Tesoureiro) para discutir e deliberar sobre os
assuntos a seguir. 1. Lothar Stange apresentou a situação da Tesouraria, estando tudo de acordo e
com saldo de aproximadamente vinte e hum mil reais, após o recebimento do último repasse do
SIMESC. 2. Feito um levantamento dos sócios inadimplentes, em número de onze; e decidido que
todos serão contatados pela secretária executiva. 3. A pedido da jornalista Camila, do SIMESC, a
mesma será informada sobre a situação dos pagamentos aos médicos pelo Hospital Beatriz Ramos,
de Indaial, para divulgação na Revista SIMESC. 4. Decidido que no primeiro semestre de 2015 esta
Diretoria Regional fará um novo encontro dos associados no Médio Vale, provavelmente com a
presença da assessoria jurídica, para dirimir dúvidas nesta área. 5. Socializadas informações a
respeito da precária situação do Hospital Beatriz Ramos, que pode em breve fechar suas portas por
absoluta incapacidade econômico-financeira. Medidas urgentes deverão estar sendo tomadas pela
diretoria da entidade, assim como pelas autoridades do município, para sanar ou minimizar a dívida
que chega a quase dez milhões de reais. 6. Decidido que esta Diretoria fará publicar no Jornal do
Médio Vale a Carta de Brusque, que pela sua importância e contemporaneidade, merece ser
divulgada e conhecida pela comunidade em geral. Nada mais havendo a tratar, os três diretores
assinam a presente ata.
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