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Sessão Solene da Câmara homenageia os 50 anos da Aspmi

A

Câmara Municipal de Vereadores realizou
no dia 16 de setembro, Sessão Solene comemorativa aos 50 de fundação da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí)
– completados em 17 de setembro último – outorgando placas a sua atual diretoria, comemorativas a
data. A sessão realizada no plenário Arno Cugnier,
foi presidida pelo vereador Douglas Cristino da
Silva e contou com a presença do Secretário Municipal de Administração, Nelson Abrão de Souza,
representando o prefeito Jandir Bellini, da presidente Constância da Silva Anacleto, da Aspami,
da vice Rosa Sedrez, e dos ex presidentes Vilfredo
Nagel (1990 a 2002) e Onofre Joaquim Rodrigues
(1969/1970).
O Hino Nacional foi executado pela dupla
de músicos Rafael Petry e Chico Preto, e o coral
da casa legislativa, formado exclusivamente pelo
vereador Maurílio Moraes e por funcionários, abrillhantou a solenidade. Hilda Deola, funcionária do
legislativo, cantou, ao som do Coral Câmara, o
Hino de Itajaí.
O evento foi encerrado com um coquetel aos
presentes, oferecido pela Câmara Municipal de Vereadores de Itajaí.

Homenageados

Foram agraciados com placas alusivas aos 50
anos de existência da Aspmi, seu presidente, Ivo
Olâmpio Vicente, que usou da palavra em nome da
diretoria para agradecer a homenagem recebida. Os
demais integrantes da diretoria com mandato até
março de 2015 que receberam a premiação, foram
a vice Aspmi Bernardete Viti Baldo, a 1ª secretária
Maria de Lourdes Espíndola, a 2ª secretária Karina
Dionísio, o 1º tesoureiro, João Alberto da Silva, 2º
tesoureiro, Luiz Antônio Marcos, Diretor de Esportes Antônio Carlos Cunha, José Acácio da Rocha,
Diretor de Patrimônio, Ieda Passos, Diretora de
Imprensa, Verônica Roncelli, Diretora de Eventos
Sociais, Alvaro Simão Provesi, Écio José Russi e
Marcos de Andrade, Conselheiros Fiscais, e Adão
Cesar Pereira Filho, suplente do Conselho Fiscal.

OUTUBRO 2014 - Nº 191 - PÁGINA 2

INFORMATIVO ASPMI

INFORME ECONÔMICO ASPMI
ATA DA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DO GRUPO DE ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ (ASPMI), TITULARES DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO COM A
MERCOPLAN (ANTES DENOMINADA CAMBORIÚ SAÚDE), realizada aos doze dias do mês de
agosto do ano de dois mil e quatorze, (12/08/2014)
nas dependências da Sede Social da ASPMI, salão de
festas 01, sendo a primeira e única chamada para às
19:30 horas, conforme convite emitido pelo presidente da Associação no dia 10 de Julho de 2014, e entregue via correspondência registrada nos correios AR na
residência de cada interessado. O presidente da Associação Prof. Ivo Olâmpio Vicente abriu a sessão, cumprimentando a todos e esclarecendo preliminarmente
o motivo desta reunião. Em ato contínuo, formou-se
uma mesa de negociações / apresentação composta
pela Drª Izar Emygdio do Nascimento, sócia majoritária da OPS Mercoplan; pelo Presidente da Associação; por um advogado (da Associação); e, pelo associado / funcionário da ASPMI Sr. Paulo Mannes,
também responsável para os trabalhos de registro desta reunião. O presidente foi esclarecendo a todos que
anualmente os Planos de Saúde costumam reajustar as
mensalidades para o ano seguinte; Que nos últimos
meses a MERCOPLAN SAÚDE vem comunicando a
ASPMI que virá uma ALTA CONSIDERÁVEL NAS
MENSALIDADES em função das variações de custos, para a renovação contratual de mais um ano, e
que também consideram a possibilidade de rescisão
unilateral deste contrato coletivo com a ASPMI. O
professor ainda falou que, por se tratar de um Plano
Empresarial, a Diretoria da ASPMI poderia aceitar ou
não as novas propostas, negociar preços e resolver esta
situação diretamente com a Operadora dos Planos.
Entretanto, o presidente achou por bem resolver toda
esta nova situação em reunião com a participação direta dos interessados. E para isto, a ASPMI enviou
cartas convites para os 137 sócios que aderiram livremente aos planos representados pelo de nº 0220 (não
regulamentado); e, os planos de nº 1251 (regulamentado). Após a leitura e exibição do Convite continuou
falando o presidente: E é justamente para resolver em
conjunto, toda uma nova situação, com todos os interessados, que hoje estamos aqui, reafirmou o presidente. Peço que ouçam com toda atenção o que a Operadora Mercoplan tem a mostrar e a dizer e, para tanto,

passo a palavra para empresária. De imediato, a Drª
Izar Emygdio do Nascimento cumprimentou a todos
e logo foi reafirmando que seria necessário um aumento de no mínimo 30 e 35% de reajuste sobre as
mensalidades dos contratos coletivos com a ASPMI, e
aumentar a coparticipação de 30 para 50%. Que pelo
Brasil afora, nas condições parecidas com este contrato coletivo da ASPMI, as Operadoras de Planos de
Saúde vem aplicando, em muitos casos, aumentos acima de 70% com esses modelos de contratos empresariais. Porém, a pedido da Diretoria trouxemos também uma outra alternativa que possa contemplar por
igual as necessidades de todos associados desta empresa, bem como, igualar os benefícios de cobertura e as
disparidades de preços entre um e outro associado.
Além de resolver junto com o grupo e a Diretoria da
ASPMI toda essa questão dos reajustes anuais, gostaria de aproveitar o momento, que é oportuno, para
unificar todos os contratos (dos planos 0220 e 1251)
num só modelo, e assim, garantir para todo o grupo,
todos os benefícios e as coberturas de acordo com a
regulamentação da nova lei, e que são fiscalizadas pela
ANS. A Drª Izar então, chamou o seu gerente administrativo Sr. Sandro Kuhn para expor a planilha de
custo e demonstrar o que vem ocorrendo com esse
grupo de segurados da ASPMI. O gerente, da MERCOPLAN SAÚDE Sr. Sandro se apresentou e abriu a
planilha em tela com retroprojetor e foi, passo a passo,
fazendo as demonstrações. De forma clara e sucinta, o
gerente foi abrindo as planilhas de custos. Em todas as
suas colocações logo foi sendo percebida uma grande
defasagem entre a arrecadação deste grupo e o custo
para a Operadora. O gerente voltou a explicar que os
contratos de nº 0220 são os Planos Não Regulamentados, e são os que tem limitações em consultas, exames, dias de internações e também restrições de coberturas, conforme especificado em cada contrato. Os
contratos de nº 1251 são os Planos Regulamentados,
sob a vigência da Lei 9.656/98, com maiores vantagens para os beneficiários, pois, esses contratos oferecem uma maior quantidade de serviços, com número
de consultas, dias de internações, de UTI e exames
ilimitados. Também tem, entre outros, cobertura para
hemodiálise, doenças infectas contagiosas, cirurgias
cardíacas e neurológicas, quimioterapia, radioterapia,
ressonância magnética, transplantes de rins e córneas,
tratamento e internação psiquiátrica. Encerrado as
apresentações do gerente, a Drª Izar retomou a palavra
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do seu gerente e falou que a MERCOPLAN SAÚDE
para renovar estes contratos com os associados terá
que aplicar um reajuste mínimo de 35% sobre os contratos de nº 0220 e, 30% de aumento sobre os contratos de nº 1251 (cujos valores, neste último modelo,
passariam de 69,81 para 90,75 na faixa etária de 0 a
18 anos, e assim em todas as faixas, até a última que é
acima de 59 anos, variando de 343,64 para 446,73).
Entretanto, a pedido da Diretoria da ASPMI, a MERCOPLAN fez outro estudo. Trata-se da migração de
todos os associados para um novo modelo de contrato
TOTALMENTE REGULAMENTADO – que podemos batizar com o nome de “Plano Corporativo
Fácil”, e que garante 100% das coberturas em tudo o
que a ANS (Agência Nacional da Saúde) regulamentar. Abrimos então duas propostas. A proposta 01
(Plano Corporativo Fácil 50), na 1ª faixa de 0 a 18
anos será de R$ 66,21 e a 10ª faixa, acima de 59 anos,
R$ 392,96, portanto, a coparticipação será de 50%;
consultas R$ 40,00; teto limitador R$ 150,00 e coparticipação para internação R$ 115,00 por dia, limitado até 10 diárias (máximo R$ 1.150,00), no ato. A
proposta 02 (Plano Corporativo Fácil 30), na 1ª faixa
de 0 a 18 anos será de R$ 73,66 e a 10ª faixa, acima de
59 anos, R$ 437,86, portanto, a coparticipação será
de 30%; consultas R$ 40,00; teto limitador R$
150,00 e coparticipação para internação de R$ 115,00
por dia, limitado até 10 diárias (máximo R$ 1.150,00),
no ato. Contudo, para àqueles que estão no modelo
0220 (contratos não regulamentados), com a migração, terão que cumprir o tempo de carência de 6 (seis)
meses, mas, somente para os procedimentos não cobertos pelo antigo contrato (não regulamentado). Assim que a Drª Izar deixou essas propostas, o presidente Prof. Ivo retomou a palavra e abriu discussão entre
os interessados. Entre as mais variadas considerações,
restou aprovado, pela maioria, a ideia de migrar para
as condições de um modelo contratual regulamentado, que oferece amplas coberturas, conforme regulamentação da ANS, aceitando-se previamente, a ideia
de extinguir todos os planos antigos. Foi observado
que alguns dos associados seriam até beneficiados com
a redução de preços, dependendo da sua faixa e; para
um ou outro associado o preço desta última proposta
ficaria um pouco acima do novo preço com reajuste
de 35% para este ano. Não obstante, faltou unanimidade nas questões propostas na carência; na coparticipação de 30 ou 50% conforme as duas tabelas propostas; nos valores das consultas; teto limitador; e,
coparticipação para as internações. Com esses pontos
em divergências, antes de terminar a reunião foi aprovado o seguinte: Que a Diretoria da ASPMI e a MERCOPLAN deveriam num prazo de 5 (cinco) a 15
(quinze) dias continuar com as negociações, e em
cima das tabelas apresentadas hoje, melhorar as condições para os associados migrarem para um único e
novo contrato. Que num prazo de 15 dias, as duas
opções de tabelas apresentadas, com as novas condições complementares e renegociadas, devem ficar à
disposição dos interessados no balcão da secretaria administrativa da ASPMI, para cada um votar naquela
que entender melhor, e assim, conforme o resultado
da eleição ou escolha da maioria, TODOS MIGRAREM para uma única das opções de tabela, ou seja, a
proposta mais votada. Nestes termos a reunião de hoje
ficou encerrada, às 21 horas e 30 minutos. Nada mais
havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a
Reunião, cuja Ata lavrei, e depois de lida e aprovada,
vai por mim assinada, Paulo Mannes, secretário de

mesa, conjuntamente com a assinatura do Prof. Ivo
Olâmpio Vicente, presidente da reunião e presidente
da ASPMI. Itajaí – SC, 12 de Agosto de 2014.
ATA CIRCUNSTANCIADA DA VOTAÇÃO
PELA ESCOLHA DE UMA DAS DUAS PROPOSTAS LEVANTADAS AO FINAL DA REUNIÃO. A
diretoria da ASPMI e os Dirigentes da OPS Mercoplan Saúde, reuniram-se por inúmeras vezes no último mês de Agosto e até início de Setembro, e após árduas reuniões, que inclusive ultrapassaram o prazo de
negociação anteriormente previsto pelas partes, acabaram chegando no seguinte consenso (sendo as últimas
conversas de Diretores, no dia 03/09/2014): em qualquer uma das duas propostas das tabelas apresentadas
aos associados em 12/08/2014, a coparticipação na
internação será reduzida de R$ 115,00 para R$ 98,00
a diária, com teto limitador de valor correspondente a
até 6 (seis) diárias, ou seja, no máximo de R$ 588,00
e não mais R$ 1.150,00, sendo ainda, descontado do
segurado, em 6 (seis) parcelas iguais, fixas e não mais
no ato (de uma única vez como proposto na reunião
anterior). Aos segurados oriundos do plano 0220 (o
antigo contrato não regulamentado) ficou decidido
que cada tipo de exame de alto custo tem uma carência específica, porém, nenhum deles poderá ultrapassar 6 (seis) meses, e que cada segurado deverá procurar
a secretaria administrativa da MERCOPLAN e assim
tomar conhecimento. Nada mais sendo alterado com
as duas PROPOSTAS, foram colocadas em VOTAÇÃO, COM NOVO AVISO E CHAMADA POR
TELEFONE, e assim, ficou disponibilizadas aos segurados na secretaria da ASPMI para a livre escolha
durante o período de 04/09/2014 até 19/09/2014,
encerrando-se este processo na data de hoje, e cuja
apuração da votação apresentou o seguinte resultado:
59,4% escolheram a PROPOSTA 01 (Plano Corporativo Fácil 50); e, 40,6% escolheram a PROPOSTA
02 (Plano Corporativo Fácil 30). Portanto, a tabela
e as condições principais APROVADA, pela maioria
com 59,4% dos votantes, foi a PROPOSTA 01, cujo
nome do plano foi denominado de Plano Corporativo
Fácil 50; e, cujas características principais desta Proposta 01, descrevemos a seguir: Coparticipação 50%;
Consultas R$ 40,00; Teto limitador R$ 150,00 Coparticipação nas Internações R$ 98,00 (limitada a seis
dias e descontada automaticamente em seis parcelas).
A mensalidade deste plano vai de R$ 66,21 (dos 0
aos 18 anos- primeira faixa etária) até R$ 392,96 (décima faixa etária - acima de 59 anos). Nesses termos
a Diretoria da ASPMI e a MERCOPLAN passam a
firmar este novo Convênio empresarial e os associados
passam a assinar o novo contrato denominado Plano
Corporativo Fácil 50, que a partir desta data passa a
valer, inclusive, para todos os associados que assim
desejarem aderir livremente, ficando dessa forma, revogados todos os planos vigentes (0220 e 1251) até
esta data, entre a ASPMI e a MERCOPLAN SAÚDE
(antiga Camboriú Saúde). Nada mais para ser registrado deu-se por encerrada as negociações que iniciou-se
com a reunião na data de 12/08/2014, e terminou
nesta data, cuja Ata Circunstanciada termino de lavrar
e segue assinada, inclusive, assinada por todos os segurados/associados votantes, em ficha própria com as
duas propostas de votação. Itajaí – SC, 19 de Setembro de 2014. Ivo Olâmpio Vicente (Presidente); Paulo
Mannes (Secretário): e, Izar Emygdio do Nascimento
(Mercoplan Saúde). Extrato da Ata.
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CLIQUES DO BAILE COMEMORATIVO 50 ANOS ASPMI
Como parte da programação dos 50 anos Aspmi, foi realizado no dia 20 de setembro no salão de festas, o baile dos anos 60, 70 e 80 com o DJ Farley,
reunindo cerca de 400 pessoas entre associados e convidados.

ANUNCIE AQUI
(47) 9921-5322
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JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS ASPMI
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ASPAMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ
Fundada em 9 de Janeiro de 1991 - Sede: Rua Otto Hoier, 45 - Cidade Nova - 3249.0386

PIRÃO COM LINGUIÇA DA ASPAMI
Pirão com linguiça dia 24 de setembro no Salão 2 da Aspmi. As saladas feitas com muito
capricho por Bernardete Viti Baldo, os dois tipos de pirão: um com tempero e o outro não,
feito por Jaci Ronchi da Luz e as linguiças assadas na churrasqueira pelo Vasco, deram
aquele toque de gostosura no nosso almoço.
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ASPAMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ
Fundada em 9 de Janeiro de 1991 - Sede: Rua Otto Hoier, 45 - Cidade Nova - 3249.0386

N

REUNIÃO MENSAL DA ASPAMI

esta reunião fizemos alusão às datas comemorativas
deste mês: Dia das Crianças, Dia do Funcionário Público, Dia do Professor, Mês Rosa , Dia do Idoso,
Dia da N. S. Aparecida e Mês do Rosário. Comemoramos cantando Parabéns aos aniversariantes de outubro, presentes na
reunião: Sandra Maria Ramos, Maria de Lourdes Espíndola,
Perácio Wanzuita e o nosso novo sócio Júlio Cesar Corrêa.
A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Munici-

pais da região da Foz do Rio Itajaí, esteve presente convidando
a Aspami para se fazer presente na Festa do Servidor que acontecerá dia 27 de outubro das 10 às 15h na Vila da Regata. Júlio
Cesar Corrêa autografou e fez entrega do livro "Do sonho à
realidade" - Jubileu de Ouro da Aspmi aos associados da Aspami que não tinham recebido o exemplar. Presente também
no nosso encontro, o jornalista Álvaro Armando Balbinot. Foi
uma tarde agradabilíssima.

MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção
• Entorse • Contratura • Nervo Ciático
• Massagem em Geral
Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

ALBERTO
(47) 9208.4227 - 8425.2060
Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí
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Lançado o livro "Aspmi 50 anos, Do sonho à realidade"

C

om um jantar para convidados (entre diretoria e ex presidentes) no Salão de Festas na noite de 17 de setembro de 2014 (data da fundação),
foi lançado oficialmente o Livro Aspmi 50 anos, do Sonho à Realidade, de autoria do professor de Educação Física, Júlio Cesar Correa, que narra a
trajetória, nesses 50 anos, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de
Itajaí, considerada modelo na região da Amfri.
O Secretário Municipal de Obras, Tarciso Zanelatto, esteve presente representando o prefeito Jandir Bellini.
Presentes também ao ato – além do atual presidente Ivo Olâmpio Vicente
(2003/2015) - os ex presidentes Vilfredo Nagel (1990/20002), Onofre Joaquim
Rodrigues (1969/1970, Aderbal Morell (1984/1986), Walter José de Souza
(1986/1988) e Alécio Felski(1988/1990). Foram ofertados aos presentes, exemplares autografados pelo autor do ASPMI 50 ANOS, DO SONHO À REALIDADE.
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