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ATA
Ata da Assembléia do
SINDISERJ realizada no dia

13 de julho de 2009.
(REAJUSTE DA UNIMED)

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e nove, no auditório do Sindicato dos
Bancários do situado a Av. Gonçalo Prado, 794 - Centro, nesta capital, às 15:00 horas,
foi feita a primeira chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a segunda chamada
às 15:30 hs, sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinária dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado de Sergipe - SINDISERJ, nos termos dos artigos 18 usque
21 do Estatuto do SINDISERJ, atendendo a convocação devidamente publicada e com
ampla divulgação tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 
Reajuste Anual da UNIMED; 2 - O que ocorrer. Em face da ausência justificada do
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS S!=RVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO
ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ, Sr. HÉLCIO EDUARDO AMPARO
ALBUQUERQUE, bem como do Secretário Geral, JOSÉ ANSELMO CARDOSO, em
face de os mesmos estarem participando de um ato público na Assembléia Legislativa,
momento em que-está sendo discutido o projeto de lei que reestrutura o Judiciário;
motivo pelo qual os trabalhos passaram a ser dirigidos pelo Secretário de Economia e
Finanças, PAULO ROBERTO FREITAS DANTAS, que nomeou a Secretária dos
Aposentados, MíRIAN LíGIA DA SILVA LIMA, para secretariar a presente Assembléia.
O substituto da Presidência, no uso de suas atribuições legais instituídas no Estatuto
desta entidade sindical, declarou aberta a assembléia em segunda convocação,
informando aos presente que a UNIMED encaminhou ao Sindicato uma Proposta inicial
de reajuste de 12% (doze por cento), conforme ofício datado de 22.05.2009 (cópia
distribuída aos presentes), que foram realizadas duas reuniões com Gerência
Comercial da UNIMED e a Comissão de Saúde e a contra:!proposta apresentada pela
Diretoria do SINDISERJ e da Comissão de Saúde fora de 6,76% (seis vírgula setenta e
seis por cento) mesmo índice de reajuste apresentado pela ANS (Agência Nacional de
Saúde), que após várias discussões chegou-se ao percentual de negociação final de
7,76% (sete vírgula setenta e seis por cento). Dada a palavra ao representante da
Comissão de Saúde, Kleberson Carlos Pinto o mesmo informou das dificuldades de se
chegar ao consenso no percentual, uma vez que a UNIMED alegou que existia um
usuário que estava desequilibrando a "carteira", pois tinha utilizado mais de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e que estes esses custos não estavam inclusos nos
custo assistencial, mas através do programa desenvolvido pela Comissão de Saúde
pudemos constatar que boa parte dos custos já havia sido pago no mês de outubro de
2008, o que facilitou a negociação. Dada a palavra ao filiado Orlando, pediu para
explicar se a UNIMED teve prejuízos no ano, e o Séc. de Finanças explicou que
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embora o Plano estivesse com um índice de sinistralidade alto, o mesmo teve uma
receita operacional que superou o patamar de quinhentos mil reais. Ao final fora
colocado em votação o percentual de reajuste linear de 7,76% (sete vírgula setenta e
seis por cento) para todos os planos, bem como da co-participação que fora aprovado
pela maioria dos presentes. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente em
subustituiçãop Paulo Roberto Freitas Dantas finalizou a assembléia. Nada mais
havendo a tratar, eu o secretário-geral José Anselmo Cardoso lavrei a presente ATA
qual vai assinada por mim e demais filiados presentes.
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PAULO ROBERTO FRÉiTAS DANTAS
Presidente em Subsitituição

~ ;7
. ~--MíRIAN~~VA LIMA

Secretáriá Geral em Substituição.

ktL cJ-- tL~KLEBERSON CARLÓS PiNTO

Secretário de Divulgação
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