A CAFAZinforma

Assembleia
Extraordinária
02 de fevereiro a 26 de março de 2018
8h no Auditório da SEFAZ
Para deliberar sobre a proposta de alteração do
Estatuto desta Caixa de Assistência.

A CAFAZinforma
Proposta de alteração do Estatuto da Cafaz
Assembleia Extraordinária

PRORROGADA PARA O DIA 26 DE MARÇO
Os serviços que a referenciam como Melhor Plano de Saúde do Estado por anos seguidos ensejaram a boa discussão acerca
da proposta de abri-la a outros segmentos de servidores estaduais. Por uma simples razão: a oxigenação de recursos com o
ingresso de novos beneficiários, imprescindível à garantia da perenidade da Cafaz no cenário atual.

Compartilhando a ideia
A Diretoria da Cafaz formada pelo Diretor Aldenor Angelim,
Diretor Executivo Luiz Pontes e pelo Presidente Marcus
Ferreira tem procurado exaustivamente massificar a
Proposta de Alteração do Estatuto da Cafaz. Na
Assembleia do dia 02 de fevereiro, nas visitas realizadas às
unidades da Sefaz e nas Entidades Fazendárias, foi
apresentado o cenário da instituição contextualizando: o
seu ambiente interno; os projetos e campanhas de
promoção da saúde e prevenção de doenças; a relação
Cafaz Saúde e Cafaz Corretora; o ambiente externo da
Cafaz em relação aos seus parceiros; a referência do valor
da cota dos planos da Cafaz em comparação às co-irmãs
do Fisco Nacional e demais operadoras de plano de saúde
(autogestão), mesmo estando bem colocada, a variação da
cota da CAFAZ, no ano de 2017, foi de 12,76% , as
despesas crescentes em 2016 somaram R$66.930.858,51
e em 2017, R$76.733.443,83, destacando-se os custos
assistenciais (despesas médico-hospitalares). A CAFAZ
Corretora ajudou a subsidiar esses custos elevados,
apresentou em seu exercício de 2017, entre pró-labore e
lucro a importância de R$1.258.982,75. A partir desse
cenário, foi pensada a proposta da criação de produtos e o
ingresso de outros segmentos de servidores públicos. Foi
apresentada a Proposta de Alteração do Estatuto da
CAFAZ que tem como principais alterações:

Estatuto
Principais alterações
● Abertura para o ingresso de novos beneficiários
servidores públicos estaduais.
● Necessidade de inserir capítulo que regule as eleições atual não contempla.
● Alteração do mês de posse da Diretoria (Presidente,
Diretor Executivo e Diretor), Conselhos de Administração e
Fiscal, considerando o ano civil de janeiro a dezembro
(atualmente, o mandato se inicia no primeiro dia de junho).
Sendo certo que a atual gestão terá o seu mandato
reduzido.
● Criação do Conselho Consultivo formado pelos três
últimos ex-presidentes.

Participação de todos
A ideia é buscar mecanismos para o custeio das contas
diante de tantos custos assistenciais que são desafios
constantes para a sustentabilidade da Cafaz.

Essa Proposta de Alteração do Estatuto tem sido
amadurecida e compartilhada democraticamente com a
participação dos fazendários, visando o futuro da CAFAZ.
Contamos nesse instante com as seguintes participações:

Conselheiros de Administração
Titulares
Francisco Lúcio Mendes Maia
Evandro Silveira Pinheiro
Irene da Paz Rocha Pessoa

Suplentes
Jorge Alberto Saboia Arruda
Francisco Ângelo de Araújo
José Wilton Bessa Macedo Sá

Conselheiros Fiscais da CAFAZ
Titulares
João Duarte Ripardo Neto
Joselias Lopes dos Santos Filho
Jucélio Praciano Rodrigues de Sousa

Suplentes
Glauria Maria Frutuoso Saldanha
Francisco Xavier de Vasconcelos
José Alves Coelho

AAFEC
representada pelo Presidente Gentil Teixeira Rolim e
Diretora Financeira Francisca Elenilda dos Santos

AUDITECE
representada pelo seu Diretor Executivo Juracy Braga
Soares Júnior e pelo Diretor para Assuntos Jurídicos
Ubiratan Machado de Castro Júnior

SINTAF
representada pelo Diretor de Assuntos EconômicoTributários Francisco Lúcio Mendes Maia também
Conselheiro de Administração da Cafaz e pelo Diretor de
Assuntos Administrativos e Financeiros Carlos Brasil
Gouveia

UFFEC
representada pelo Presidente Luiz Pontes Cunha Filho,
atual Diretor Executivo da Cafaz

Comitê Executivo - SEFAZ
representada pela Coordenadora da ADINS,
Sandra Maria Olímpio Machado cedendo espaço
para apresentação da Cafaz ao Comitê Executivo.

Representantes
Reunião com os representantes da Cafaz das
unidades da capital e do interior.

Além das Entidades Fazendárias, a Diretoria procurou cercar-se de
associados formadores de opinião, que já participaram de
momentos importantes da gestão dessa Caixa de Assistência:

Ex-presidentes
José de Sousa Pinheiro e Luiz Jarbas de Mesquita

Ex-diretores
José Gotardo de Paula Freire, José Mirtônio Colares e Liduíno
Lopes de Brito

Ex-conselheiros de administração
Carlos Eduardo dos Santos Marino e Marcus Augusto Vasconcelos
Coelho

Associados
Raimundo Fábio Belém de Oliveira, Edlourdes Pires Moura Coelho
e Maria Serra Azul
Foi bem-aceita a ideia de oxigenar a carteira com novos
associados, na perspectiva de mais recursos e a efetiva
longevidade do Plano.

Nas visitas realizadas
às unidades no interior do Estado em meados de junho/17, o
sentimento reinante, em visitas locais, foi de boa-aceitação. Tudo
está sendo feito de forma democrática, compartilhada e
transparente.

Convocação
A Cafaz divulgou amplamente a Assembleia Extraordinária para
deliberação do tema em questão para todo o Corpo Social da Cafaz
(associados da ativa, aposentados, pensionistas, afastados), e
também disponibilizou por meio eletrônico e impresso informações
acerca da Proposta de Alteração do Estatuto.

Assembleia - 02 de fevereiro a 26 de março
Mais de 100 associados participaram da Assembleia, sexta-feira,
02 de fevereiro, no Auditório da Sefaz. Apresentado, em detalhes, o
cenário do melhor plano de saúde do Estado – desafios e
oportunidades. A primeira convocação aconteceu pontualmente às
8h e em segunda convocação às 9h tendo como mediador o
Conselheiro Fiscal da CAFAZ, José Alves Coelho. Foram
apresentados, em linhas gerais, os temas que levaram à
convocação da AGE para deliberar a Proposta de Alteração do
Estatuto da Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários
Estaduais, decisiva para a preservação de sua excelência pelos
próximos anos, que permanece aberta até o dia 26 de mar/18.

A Cafaz de 2040
Essa mobilização só é possível com o apoio das Entidades e do
próprio associado, para assegurar a longevidade da CAFAZ.
Quando se fala em futuro, como imaginamos estar daqui a 20
anos? O que devemos fazer para garantir a saúde das próximas
gerações, de nossos filhos e netos?
Precisamos, neste instante, sermos resolutivos, com a CAFAZ
alicerçada em instrumentos normativos legítimos que atestem sua
estabilidade, com a captação de recursos possíveis e viáveis,
como divisores de águas, que vão garantir vida longa a CAFAZ.
Contamos com o apoio de todos para o fortalecimento e
sustentabilidade da Cafaz!
A Diretoria e Conselhos da CAFAZ
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