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15 ANOS TRABALHANDO POR NOSSAS FAMÍLIAS 

ANS Nº 40.826-3 

 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA APAS/SÃO JOÃO  

(ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE) 

 

 

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, no auditório da UniFae, 

situada no Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, Nº 15, Santo André, São João da Boa 

Vista/SP, iniciou-se, em segunda convocação, às 08:30 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: Celso Augusto Lúcio, Diretor 

Presidente; Francisco Antônio Alves, Diretor Vice-Presidente; Edvaldo Lopes da Costa, Diretor 

1º Tesoureiro; Sérgio Corsino, Diretor de Patrimônio, Aparecido Donizete da Silva, Diretor de 

Relações Públicas, José Ângelo Peixoto, Membro do Conselho Fiscal, Aparecido Moraes 

Oliveira, Membro do Conselho Deliberativo, Sr Cel Res PM Tadeu Simões Machado, convidado 

para representar os assembléistas; e José Roberto Aguiar Lima, Diretor 2º Secretário, agradeceu 

também a presença do Diretor 2º Tesoureiro Antônio Cláudio Ribeiro, e também membros 

suplentes dos conselhos. 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 Extraordinária 

realizada em 12 de dezembro de 2008. Feito a leitura da Ata o Sr Presidente submeteu a aprovação 

da mesma pelos Assembleistas, a qual foi aprovada por unanimidade. Após aprovação da Ata Sr 

Presidente fez a leitura do edital de convocação nº 001/09 com a seguinte ordem do dia: 1-) 

Exposição da Situação Financeira da APAS; 2-) Aprovação dos Balancetes do 1º e 2º Semestre de 

2008; 3-) Ratificação do Reajuste das Mensalidades. O Sr Presidente iniciou a explanação da 

situação financeira da APAS em 2008, tendo em vista que era o então Diretor Financeiro no ano de 

2008. Após a referida explanação das contas do exercício de 2008, passou a palavra ao membro do 

conselho fiscal, Sr José Ângelo Peixoto para um breve relato sobre as contas. Após concluída a 

explanação pelo membro do conselho fiscal, o Sr Presidente colocou em votação os balancetes 

referentes ao 1º e 2º semestre de 2008, os quais foram aprovados sem ressalvas. Após o Sr 

Presidente fez a explanação sobre a ANS que autorizou reajuste de 6,76% para todos os planos de 

saúde, sendo deliberado e acertado pela Diretoria da APAS um reajuste de 5% para os planos novos 

e a totalidade de 6,76% para os planos antigos, a partir de Junho de 2009. Foi colocada em votação 

a ratificação pelos assembleistas, a qual foi ratificada por unanimidade. Encerrado os itens do edital 

de convocação o Sr Presidente convidou a todos para um delicioso café da manhã, lembrando ainda 

a todos que às 10:30 hs será a segunda convocação para a Assembléia Extraordinária. 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 Roberto Aguiar Lima, Diretor 

2º Secretário, e pelo Sr Diretor Presidente. 

 

 

 

 CELSO AUGUSTO LÚCIO 

 Diretor Presidente 
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