ATA DA 14ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA DE SAÚDE
entre o SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: SERPRO Sede – Brasília - DF
DATA: 25/05/2015
HORÁRIO: 10h

PARTICIPANTES
Pelo SERPRO:

Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP
Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS:

Telma Dantas – FENADADOS
Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

REGISTRO DA COMISSÃO PARITÁRIA DE SAÚDE
A Comissão registra o recebimento dos pleitos relativos ao PAS/SERPRO,
constantes da pauta de reivindicações dos trabalhadores entregue pela FENADADOS, e
fará o debate qualificado sobre esses temas nas próximas reuniões.
Tendo em vista a importância dos Comitês Regionais de Saúde para o fortalecimento
do PAS/SERPRO, a Comissão Paritária informa que está agendada para o dia 03/07/15
videoconferência com objetivo de apresentar os integrantes dos comitês regionais e para
esclarecer seus papéis e responsabilidades na condução de seus trabalhos. Na ocasião
também estará presentes a área gestora nacional do PAS/SERPRO.
A Comissão analisou o atual cenário financeiro do PAS/SERPRO dos últimos dois
anos (2013 e 2014), reforçando que essas informações estão publicadas no portal do PAS
(www.passerpro.com.br) de acesso universal.
A análise dos dados denota que o valor da participação dos empregados vem se
mantendo relativamente estável ao longo dos anos, diferentemente das despesas de
utilização que vêm apresentando um aumento contínuo.
Esse cenário, sugere a necessidade de uma melhor conscientização dos
empregados(as) na utilização desse benefício, principalmente na preferência do uso do
PAS/SERPRO frente a CASSI.
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Reafirmando que a utilização da rede CASSI, além dos custos sobre os
procedimentos utilizados, possui uma taxa mensal de 11% sobre o valor total utilização,
valor esse que poderia ser revestido para qualificar ainda mais a rede e os procedimentos
do PAS/SERPRO.
A Comissão Paritária de Saúde entende ser necessário a realização de um novo
estudo atuarial que análise o atual cenário do PAS/SERPRO e que possa apontar
caminhos no sentido de equalizar custos e aumentar a qualidade do plano.
A Comissão agenda a próxima reunião para o dia 16/06/2015.
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