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Ata da Assembleia Geral da ADUFOP de 08-11-2019 
 
Data: 08/11/2019; 
Local: Auditório do Bloco de salas de aula, Campus Ouro Preto, MG. 
Horário: 10h15min 
 
Presenças: Assinaram a lista de presença 08 (oito) docentes. 
Assembleia presidida pelo professor Rodrigo Martoni e secretariada pela professora Kathiuça 
Bertollo, respectivamente vice-presidente e 10 tesoureira da ADUFOP. 
 
Pauta: 1. Informes; 2. Renovação do Contrato Coletivo do Plano de Saúde; 3. Encaminhamentos. 
 

Item 1. Informes 

 
1.1. Afastamento do Professor André Mayer da Diretoria da ADUFOP por motivos de saúde. 

 
1.2. Participação no Seminário “O Desmonte do Estado Social Brasileiro: Causas, Consequências e 
Contradições”, realizado em Brasília/DF. O seminário foi organizado em conjunto pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE) e Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típica de Estado (FONACATE). Durante o encontro foram debatidas medidas do 
governo Bolsonaro de desmonte dos serviços públicos nas áreas da Educação, Ciência e Tecnologia, 
Controle/arrecadação, Fiscalização e Seguridade Social. Os participantes fizeram uma avaliação da 
conjuntura atual e dos retrocessos causados pelas privatizações, reforma da Previdência, 
Administrativa, Trabalhista e Sindical e seus impactos para a sociedade.  
 
 

Item 2. Renovação do Contrato Coletivo do Plano de Saúde 

 

A mesa registrou alguns pontos elencados na discussão entre a ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE-
IFMG e a operadora do plano de saúde. 
O atual contrato coletivo com as entidades constitui-se de excelente carteira para a seguradora 
conta com um grupo de cerca de 4.500 vidas, entre titulares, dependentes e agregados, 
representando  um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de vidas. 
Desde a celebração do contrato, nunca houve inadimplência, por parte das entidades no 
pagamento mensal da fatura, uma vez que toda cobrança e administração é de responsabilidade 
dos sindicatos. 
 No dia 14 de outubro, os representantes da ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE-IFMG reuniram-se com 
os representantes da operadora do plano de saúde que apresentou a proposta de reajuste anual 
do contrato o percentual mínimo de 26,41% a partir de 01/11/2019.  
Os representantes da ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE- IFMG, reuniram-se no dia 17 de outubro, e 
reapresentaram à Unimed como contraproposta, por meio de ofício, reivindicando o índice de 
reajuste anual  de 4,09%, baseado no IGPM para o mês de outubro deste ano.  
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No dia 22 de outubro, em resposta ao ofício das entidades, a operadora do plano de saúde reiterou 
a proposta apresentada na reunião realizada no dia 14 de outubro no percentual mínimo de 
26,41%.  
Os representantes das entidades, a partir de uma discussão prévia na sede da ASSUFOP em 31 /10 
propuseram o índice de reajuste até 13%. Em reunião no dia 04/11 na sede da Unimed  as 
entidades apresentaram a contraproposta  com base do reajuste de 26,41% no plano de saúde 
sugerido pela seguradora. Após  argumentação de parte a parte ,  sobre as cláusulas contratuais, os 
representantes sindicais solicitaram um reajuste de 13% para renovação do contrato. A operadora 
do plano de saúde propôs 15% de reajuste na renovação do contrato. 
A Diretoria da ADUFOP, em reunião dia 5 de novembro, decidiu convocar uma Assembleia Geral 
para discutir com a base a contraproposta final do índice de reajuste em 15%. 
Foram abertos blocos de falas para debate sobre renovação do contrato coletivo do plano de 
saúde e o índice de reajuste. 
 

Item 3. Encaminhamentos 

 
 
1.1 - Votação do índice de reajuste de 15% conforme reuniões realizadas entre as entidades e a 

operadora do plano de saúde. 
Em regime de votação a proposta foi aprovada por 6 (seis), tendo 2 (dois) votos contrários.  
 
1.2-  Buscar convergência junto às outras entidades de uma auditoria para verificar os números da 
sinistralidade, bem como, a possibilidade de contratar outra operadora. 
Em regime de votação a proposta foi aprovada por 7 (sete), tendo 1 (uma) abstenção.  
 
 
Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada a assembleia, e por ser verdade o presidente da 
mesa subscreve e assina a presente ata.  
 
Término: 11h20min. 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  


