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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA APAS/SÃO JOÃO  

(ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE) 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, no auditório da 

Unimed, situada na Rua Cel. Ernesto de Oliveira, Nº 735, São Conrado, São João da Boa Vista/SP, 

iniciou-se, em segunda convocação, às 14:30 horas, com a presença dos associados constantes do 

livro próprio, a Assembléia Geral Ordinária da APAS/SJOÃO, segundo o Edital de convocação 

remetido aos associados por mala direta e publicado na imprensa local. Para iniciar os trabalhos, a 

mesa foi composta na seguinte conformidade: ..... Passada a palavra ao Presidente, o mesmo 

agradeceu a presença de todos os assembleistas por estarem neste dia deliberando o destino de 

nossa Associação. O Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Secretário para a leitura da ata da 

Assembléia Geral Ordinária realizada em 04 de dezembro de 2010. Feito a leitura da Ata o Sr. 

Presidente submeteu a aprovação da mesma pelos Assembleistas, que foi aprovada por 

unanimidade. Após aprovação da Ata, o Sr. Presidente solicitou a leitura do edital de convocação nº 

001/2011, com a seguinte ordem do dia: 1-) Exposição da Situação Financeira da APAS; 2-) 

Aprovação dos Balancetes do ano de 2010; 3-) Reajuste das Mensalidades; 4-) Outros assuntos de 

interesse geral dos associados. O Sr Presidente passou a palavra ao Sr. Diretor Financeiro que 

iniciou a explanação da situação financeira da APAS em 2010, a qual encerrou com um pequeno 

déficit em relação receitas e despesas; alertou que o primeiro semestre do presente exercício, 

fechará com equilíbrio entre receita e despesas. Após a referida explanação das contas do exercício 

de 2010, passou a palavra ao membro do conselho fiscal, Sr. Edílson Boaventura Bargas para um 

breve relato sobre as contas. Após concluída a explanação pelo membro do conselho fiscal, o Sr. 

Presidente colocou em votação os balancetes e o Parecer da Auditoria Independente referentes ao 

ano de 2010, os quais foram aprovados sem ressalvas. Após o Sr. Presidente fez a explanação sobre 

a ANS que até o momento não publicou o índice de reajuste para os planos de saúde individuais e 

familiares, porém como a APAS opera planos coletivos por adesão, foi solicitado um parecer 

técnico da CTS (Consultoria Técnica Atuarial e Seguros Ltda.) que após analise da situação 

financeira entre 2009 e 2010, apresentou o índice de 7,66%, sendo proposto aos assembléistas um 

reajuste de 8% para os planos novos e antigos. Que após a apresentação da analise atuarial e debates 

sobre o assunto, foi colocado em votação o índice de reajuste proposto para as mensalidades, o qual 

foi aprovado por unanimidade pelos assembléistas. O Sr. Presidente apresentou a necessidade de 

unificação da data de reajuste para todos os Associados, sendo escolhido o mês de setembro como 

data base do reajuste, e que para cumprir o estabelecido na legislação e não causar prejuízo aos 

associados, o reajuste ora aprovado será aplicado somente aos contratos com aniversários nos meses 

de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro; sendo que os demais terão reajuste somente em 

setembro de 2012; o Sr. Presidente colocou em votação a unificação da data do reajuste, definido 

para o mês de setembro, o qual foi aprovado por unanimidade. O Sr Presidente deu conhecimento 

de que o processo em desfavor ao Sr José Carlos Galli teve sua pretensão punitiva extinta, porém 

como consta na contabilidade um valor equivalente a uma possível execução de sua dívida, junto à 

Associação, e em face dos elevados gastos para executar e a certeza de que ele não concordará em 

pagar, ressaltando que o prazo para execução da dívida é de 3(três) anos a contar do trânsito em 

julgado da ação criminal que se deu em 06/08/2010; o Sr Presidente colocou em votação a retirada 

http://www.apassaojoao.com.br/
mailto:apas.sjoao@uol.com.br


do referido valor dos movimentos contábeis, o que foi unanimemente aprovado pelos assembleistas 

O Associado Sr. Tadeu Simões Machado, fazendo uso da palavra, pronunciou com eloqüência sua 

indignação pessoal pela cobrança indecente, indecorosa e injusta, referentes aos impostos sobre 

trabalhos dos Cooperados, pelo fato da Associação estar suprindo uma deficiência que é obrigação 

constitucional do Estado, que é o atendimento de Saúde. Encerrado os itens do edital de convocação 

o Sr Presidente convidou a todos para um delicioso café. E deu por encerrada a Assembléia, sendo 

lavrada a presente Ata que, nos termos dispostos no Estatuto da Associação, vai devidamente 

assinada, por mim ___________José Maria da Silva, 1º Diretor Secretário, pelo Sr Dr Carlos 

Borges Torres, advogado inscrito na OAB/SP, sob o nº 233.991, e pelo Sr Diretor Presidente. 

 

 

 

 CELSO AUGUSTO LÚCIO 

 Diretor Presidente 

 

 

 

      CARLOS BORGES TORRES 

             OAB/SP Nº 233.991 

 

 


