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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSETANS 

 A Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E DEMAIS TRABALHADORES DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

estabelecido no ESTATUTO DA ENTIDADE, art. 12 a 16, CONVOCA OS SERVIDORES E 
TRABALHADORES DA ANS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

- DATA: 26/04/2016– terça-feira. 

- LOCAL: auditório da ANS – 2º andar do IHGB. 

- HORÁRIO: 

* 12h30min. - primeira convocação; * 13h - segunda e última convocação, iniciando-se com 
qualquer número de associados presentes. 

- ORDEM DO DIA: 

(1) PAUTA:  

 Prestação de Contas anual – exercício de 2015 – apresentação do parecer do 

Conselho Fiscal, conforme deliberação da assembleia ordinária de 29/03 – votação 
da prestação de contas. 

 Reunião da Diretoria da Assetans com a Presidência da ANS – propostas de pauta. 

(2) ASSUNTOS GERAIS: 

 Análise de conjuntura: posicionamento da Assetans frente ao contexto político 
nacional - atividades de 1º de Maio e outras. 

(3) INFORMES: 

 Atividades sócio culturais do mês de maio, em conjunto com a Coordenadoria de 
Qualidade de Vida/DIGES/ANS – Música na Cobertura (05/05); Corrida e Caminhada 

Contra o Câncer de Mama (22/05). 
 Levantamento para aquisição de plano de saúde para os associados da Assetans. 
 Reunião do Fórum de Saúde realizada na ANS em 13/04 – encaminhamentos sobre 

Roda de Conversas incluindo o tema “Ressarcimento ao SUS”; reunião do Fórum de 

Saúde em 26/04 - 18h30m - UERJ. 
 Jornada da Saúde do CNJ 2016. 
 Pesquisa DIDES – Monitoramento Regulatório. 

 Reuniões com a Gestão da ANS – Presidência (01/04); DIDES/DIPRO (25/04). 
 PL 257/2016. 
 Inquérito Civil nº 1.30.001.006531/2012-53, de outubro de 2012.  
 Solicitação de reunião da Diretoria da ANER com a Diretoria da Assetans e de apoio 

para divulgação do evento “Fórum Técnico das AR”, promovido pela ANER. 

* a Assembleia é aberta a todos os servidores e colaboradores, associados ou não à 
Entidade. Os não associados terão direito a voz; 

* os servidores dos Núcleos da ANS poderão participar enviando suas sugestões e 
observações através do e-mail assetans@assetans.org.br ou pela Comunidade Assetans, na 
Intrans.  
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