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

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram-se na sede da
Diretoria Regional do Médio Vale, os diretores Alfredo Nagel – Presidente, e Lothar
Stange – Tesoureiro. Às dezenove horas e trinta minutos, foi aberta a reunião com a
apresentação do balancete mensal pelo tesoureiro, o qual informou que o saldo atual é
de dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos (R$
16.528,46). Em seguida foi discutida a repercussão do passeio de barco Príncipe de
Joinville III, durante o qual foi distribuído um kit contendo a Revista SIMESC, a
cartilha do SIMESC e cartões de visitas do SIMESC e da Diretoria Regional, sendo
os mesmos levados pela secretária Priscila a cada associado presente no evento.
Concluiu-se que essa atividade de confraternização foi muito útil para o
fortalecimento da união entre os colegas sindicalizados. Também foi avaliada a
participação da Diretoria na passeata do dia quinze de março, em Indaial, o que
também repercutiu entre os vários médicos que se fizeram presentes. Foi tomado
conhecimento da AGE do SIMESC a se realizar em dez de julho, e que está
devidamente agendado. Foi instalada a câmara para vídeo-conferência na sede,
encaminhada pelo SIMESC, e que está em pleno funcionamento, o que certamente
trará ainda mais benefícios no relacionamento e agilidade de informações entre o
SIMESC e a Diretoria Regional do Médio Vale. Foi também decidido a aquisição de
um aparelho telefônico fixo para a sede, visto que o atual está danificado. Também
foi informado que um pleito dos médicos que trabalham na Secretaria Municipal da
Saúde de Indaial foi enviado à Assessoria Jurídica do SIMESC, no sentido de avaliar
a possibilidade de alterar em alguns casos uma Lei Municipal que visa incentivar
procedimentos médicos cirúrgicos, do qual estamos aguardando retorno. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada esta sessão, que vai assinada pelos presentes.

Alfredo Nagel
Presidente

Lothar Stange
Tesoureiro

Médico filiado é Sindicato fortalecido
 R Cel Lopes Vieira, 90  Fpolis  SC  CEP: 88015-260  CNPJ 83.863.787/0001-42  Fone (048) 32231060  Fax 32229279
home-page www.simesc.org.br  e-mail: simesc@simesc.org.br
Sede Regional Médio Vale
R dos Atiradores, 66  Centro  Indaial  CEP: 891300-000  Fone: (47) 3394 7253 e-mail: mediovale@simesc.org.br

