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PROCESSO ELEITORAL ASSETANS – NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2017/2019 

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS  

10/05/2017 -  12h30m – Auditório da ANS – 2º andar do IHGB 

 

1) Abertura – apresentação da proposta – Diretoria da ASSETANS – 05m: 

apresentação de propostas; entendimento dos candidatos sobre as ações e 

projetos em curso, no intuito de assegurar a continuidade dos mesmos; 

debate com os servidores e trabalhadores presentes à reunião. Possibilidade 

de contar com o apoio de outros colegas para mediação da reunião.  

Proposta da atual Diretoria: “Convidamos você a Unir forças conosco para 

atuar como sujeitos das decisões que farão a diferença no cumprimento da 

Missão Institucional da ANS; buscar a efetivação da Mesa de Negociação 

Permanente junto à Gestão, construindo a Integração entre as várias 

instâncias da Agência. Mostrar que é possível de forma Ética, praticar a 

Transparência e exercitar a Democracia em nosso cotidiano, atuando para 

cumprir o papel social de nosso trabalho e compartilhar agradáveis 

momentos de descontração e convivência, porque a gente merece. Afinal, 

somos todos “Brasileiros” 

2) Apresentação das chapas – 20m para cada chapa: 

 Motivação para a participação no processo eleitoral e formação da chapa 

 Papel da ASSETANS 

 Propostas de atuação, incluindo os projetos em andamento 

3) Debate com os participantes da reunião – dúvidas, sugestões, 

observações – 20m 

 

4) Encerramento – 15m - 05m para cada chapa e 05m para a Diretoria da 

ASSETANS 
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INFORMAÇÕES GERAIS – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E EM ANDAMENTO 

a) Estrutura da ASSETANS: 

 

 Gestão e financeiro 

 Cadastro dos associados 

 Confecção das carteiras de identificação de associados 

 Valor das mensalidades e formas de pagamento 

 Contrato com escritório de contabilidade 

 Termo de cooperação com o condomínio 

 Contratação de caixa postal junto à Ag. Correios da Rua das Marrecas – contrato até 

o mês de agosto/2017 

 

 Comunicação com os associados: site, Comunidade da ASSETANS na Intrans e outras 
formas 

 Fixação de data para as assembleias mensais extraordinárias – toda última terça-feira do 

mês 

 Inventário da Associação: bens adquiridos durante a Gestão e propostas de novas 
aquisições  

 

 Convênios:  

 FIPECq Vida 

 Creche Talento 

 Natação e hidroginástica 

 Estúdio de Pilates 

 

 Ações culturais e de apoio a entidades: 

 Música na cobertura 

 Isionco  

 Torneio de xadrez 

 Tenda de apoio para corrida e eventos, com faixas de identificação 

 Mesa de ping pong 

 Bloco de Carnaval Regula Mas Libera 

 

b) Discussão de temas da regulação: 

 

 Participação da ASSETANS nas Consultas Públicas promovidas pela ANS: 
contribuições Mecanismos Financeiros de Regulação (coparticipação e franquia) 

 Discussões sobre novos normativos 

 Grupos técnicos, LabDIDES e Consultas Públicas da ANS 

 

c) Manifestos e documentos da ASSETANS:  

 

 Contribuições dos Servidores e da ASSETANS à Gestão da ANS: teletrabalho, critérios 
para ocupação de cargos comissionados e produção de documentos técnicos pelos 

servidores da ANS 
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 Julgamento da inconstitucionalidade do Ressarcimento ao SUS no STF: manifesto e 

acompanhamento 

 Planos de saúde acessíveis: proposta do Ministério da Saúde – acompanhamento 
 Caso Unimed-Rio: tratamento diferenciado para a situação da Operadora – 

acompanhamento 

 Carta compromisso aos Diretores 
 Lista tríplice 

 Processos da ASSETANS junto ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro: 

Inquérito Civil nº 1.30.001.006531/2012-53, de outubro de 2012 

 

d) Relacionamento com a Gestão da ANS - independência da ASSETANS 

 

e) Integração com entidades parceiras, entidades de representação dos servidores 

e imprensa: 

 

 Frente Contra a Privatização da Saúde; ABRASCO; CEBES; IDEC: ABrES; Fórum de 
Saúde do Rio de Janeiro 

 Entrevista para a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, Folha de São Paulo e Diretório 

da Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina – DENEM 

 Entidades de representação dos servidores da regulação: sindicatos e associações 
 

f) Acompanhamento de matérias de interesse dos servidores: 

 
 Projetos de lei e outras questões, em particular o PL das Agências Reguladoras 

 Temas atuais: ajuste fiscal, Reforma da Previdência e Trabalhista, PL da terceirização 

 

g) Questões de RH:  

 

 Novo entendimento do MDPG sobre progressão e promoção – não aproveitamento do 

tempo de serviço e cursos anteriores ao ingresso nas Agências Reguladoras 
 Assédio moral 

 Saúde do trabalhador 

 Propostas de capacitação 
 Acompanhamento da admissão dos concursados – técnicos administrativos e técnicos 

de regulação 

 

 
 

 

 
 

 

Comentários e sugestões podem ser feitos aqui na Comunidade e no site da ASSETANS: 
http://www.assetans.org.br/social/ 
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