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Ata de Reunião de Diretoria - 2010712020

Aos vinte dias do mês de julho de 2020, a Diretoria da AJUSTES reuniu-se de forma virtual,
através de vídeo conferência, onde participaram Sr. George Luís Barcelos Santos Presidente;

Giordando Trindade Bruno - 1e Tesoureiro; Arnaldo Gomes Soares - 2e Tesoureiro e Celia R

Schneider De Martin - Gerente Adm.

0 Presidente da AJUSTES inicia a reunião, informando o assunto a ser discutido e

abaixo relatado:

- Referente ao email recebido do SEPR0F - Serviço processamento folha de
pagamento TRT, onde foi solicitado à AJUSTES, a fornecer os valores pagos pelos

servidores e seus dependentes a Ajustes, referente a Unimed Saúde e Ajustes
Odonto, e seus respectivos valores das taxas administrativas (referente à

administração do plano), separadamente, do período de agosto de 2013 a dezembro
de 2016.

Visto que o valor da taxa administrativa estava embutido no repasse do auxÍlio saúde
pago aos servidores pelo Tribunal, no período de 08/13 a 72/76, sendo considerado
indevido pela Administração. O SEPROF, alega que tais informações se fazem
necessárias para que tenham acesso a dados confiáveis (tendo em vista que a

associação passou a administrar o plano a partir de agosto/13) para que seja possível

apuração dos valores devidos pelos servidores (devolução dos valores das taxas
adm in istrativas) e que se faça o confronto dos valores apurado na época do
desconto.

Após o conhecimento e análise da demanda acima, foi determinado pela Diretoria
da fuUSTES, que as informações solicitadas seriam disponibilizad as ao TRT, sendo
que o Tl - Sergio Nasser, utilizando-se do banco de dados fornecido pela Gerente
Administrativa Celia Rocha, se responsabilizaria pelo relatório, com objetivo de
atender à solicitação descrita acima.

Foi ressaltado que o início da confecção, ê estabelecimento de prazo final para a
entrega do mesmo, aguardaria resposta ao e-mail enviado no dia L7 /07 /2O2O, pela
AJUSTES ao setor responsável no TRT, requerendo orientâção acerca da estrutura e

extensão do arquivo, bem como um maior detalhamento das informações que
deverão compor o referido relatório.

Estabelecido ainda que, a AJUSTES forneceria banco de dados integral e detalhado
dos recebimentos (repasse e cobrança bancária) referente as mensalidades UNIMED
e respectivas taxas admin istrativas, e valores plano odontológico de cada mês,
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vedada a realização de qualquer tipo parametrização nas informações a fim de
identificar os servidores/beneficiá rios que estariam sujeitos a realizar as
mencionadas devoluções.

Nada mais havendo para o momento, eu celia Rocha s De Martin, Gerente Administrativa,
lavrei a presente Ata que segue por mim e pelo presidente a AJUSTES assinada.

Celia R h S De Martin
Gerente Administrativa
AJUSTES
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