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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano dois mil e quatorze, ás

dezoito horas e trinta minutos, no Plenário do Tribunal Regional do

Trabalho da Décima sétima Região, situado na Rua Pietrangelo de Biase,

33, 6'andar, Ed. Castelo Branco, Centro, Vitória, foi iniciada a Assembleia

Geral Extraordinária, presidida pelo Presidente da Ajustes, George Luiz

Barcelos Santos. A Assembleia foi marcada para discussão dos seguintes

assuntos: 1.) Proposta de alteração do estatuto; 2) Apresentação do
relatório de utilização, 3) Previsão de reajuste da Unimed; 4) Destino da

receita provisionada . A alteração do Estatuto foi aprovada por

unanimidade, ficando o estatuto com a seguinte redação:

Art.14. Será excluído do quadro social, com perda de todos os direitos, o
sócio que:

a )...
b) não pagar as contribuições por mais de três meses consecutivos.
c)...

d)...
e)...

f)...
g) Não pagar os débitos seus e/ou de seus dependentes provenientes de

serviços e convênios oferecidos pela Associação, por mais de 90 dias.

Art. 15. É permitida a readmissão ao quadro social daquele cuja exclusão

foi motivada pela línea "a" do artigo anterior.
Parágrafo primeiro:...
Parágrafo segundo. Na hipótese de exclusão com base na alínea "g" do

artigo anterior, o sócio poderá ser readmitido mediante o pagamento de

valor igual a 01(um) salário mínimo vigente à época, condicionado à

obrigação de quitar os débitos existentes junto aos convênios ou serviços

oferecidos pela Associação.
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Referente ao relatório de utilização, o representante da empresa Unimar

fez a explanação sobre os relatórios da Unimed e demonstrou que o nosso

plano está saudável, com exceção do item consultas, que está bem acima

da utilização do padrão da ANS. A Ajustes recebeu da Unimed a proposta

de reajustes de 20,05%. O servidor Vald ir Jose de Sousa fez um estudo

sobre a utilização do nosso plano e chegou a conclusão de que não caberia

reajuste. As negociações estão em andamento. Referente ao destino da

receita, será marcada nova Assembleia. Lista dos presentes em anexo.

Nada mais havendo para registrar, eu, Silvana Maria Gonçalves Jacobina,

lavrei a presente ata que segue por mim e pelo Presidente da AJUSTES,

assinada.
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