
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO 

RIO DE JANEIRO – CAURJ, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2014, NO CT – ESCOLA DE 

QUÍMICA, BLOCO E – SALA 212, CIDADE UNIVERSITÁRIA – ILHA DO FUNDÃO. 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dez horas, na ausência do 

Presidente do Conselho Diretor, Sr. Antonio Pereira da Silva, justificada por exames médicos, a 

Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, realizou em primeira chamada aos 

associados da CAURJ para Assembleia Geral Extraordinária, não tendo quórum suficiente. Às 

dez horas e trinta minutos, em segunda convocação, Maria Raquel de Assis Gomes iniciou a 

Assembleia Geral Extraordinária da CAURJ, informando que a realização da Assembleia Geral 

Extraordinária marcada para o dia 28/05/2014 foi adiada por unanimidade dos associados 

presentes para a data de 04/06/2014, devido ao quórum insuficiente, pois ocorreu greve dos 

rodoviários. Agradeceu o comparecimento dos que se encontravam no recinto. Em seguida 

apresentou o modelo de convocação que foi enviada para residência dos associados; por e-

mail, divulgado no site da CAURJ e bem como publicado no jornal O Globo no dia 18 de maio 

do presente ano. Em cumprimento ao primeiro item de pauta “Apresentação e aprovação do 

plano de reestruturação” passou a palavra ao Sr. Vinícius Maravalhas, Gerente da CAURJ, que 

apresentou relatório contendo: quadro de evolução de associados por ano, o quantitativo de 

associados por faixa etária, as cotas extras recebidas dos anos de 2013 e 2014, índice de 

utilização por planos, receitas e despesas do ano de 2013, resultado financeiro dos planos não 

regulamentados anteriores a lei 9656/98, comparativo de tabelas dos planos do Convênio 

UFRJ (patrocinadora) atual, cota extra e reajuste 31,05%. Além das tabelas dos novos planos 

que serão comercializados, Enfermaria Plus e Apartamento Plus. A Presidente da CAURJ, Maria 

Raquel de Assis Gomes, enfatizou a necessidade da revisão dos valores de tabela, informou o 

cálculo atuarial sobre a sinistralidade dos planos, este realizado pela empresa CTS, prestadora 

de serviços da CAURJ. Ressaltado após varias solicitações e não entendimento da Assembleia 

de que os 31,05% de reajuste, corresponderiam ao reajuste divulgado pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar, em média entre 7% a 10% nos últimos anos, o que na verdade 

corresponderia cerca de 20% de reajuste nas tabelas da CAURJ. O Sr. Francisco Assis dos 

Santos (Presidente do SINTUFRJ) questionou o reajuste apresentado, porém, colocou-se a 

disposição a promover a divulgação dos novos planos da CAURJ aprovados pela ANS, assim 

como as convocações para as próximas Assembleias, no jornal do SINTUFRJ. A Sra. Carmen 

Lucia Mendes ressaltou a necessidade de reajustarmos os valores, pois a CAURJ se encontra 

numa situação financeira de déficit e que não possui recursos advindos da UFRJ e que as 

mensalidades estão defasadas em reajuste nos últimos sete anos de gestão. O Sr. Juracy Bruno 

dos Santos abordou a ineficiência dos gestores anteriores da CAURJ, o que incorporou a dívida 

acumulada da CAURJ. Informou a importância do seu papel como Presidente do Conselho 

Fiscal e afirma que em sua gestão, não foram identificados quaisquer irregularidades 

administrativas. O Sr. Geraldo Teotônio fez uma abordagem questionando a assessoria jurídica 

da CAURJ, contratada desde sua fundação e especializada em empresa de autogestão. Fez uso 

nas suas palavras novas críticas a gestões anteriores. Proposto pela Diretoria Executiva da 

CAURJ, o reajuste de 31,05% sobre todos os planos praticados pela CAURJ exceto os planos 

não regulamentados, anteriores a lei 9656/98 que terão o reajuste pelo IGPM adicionados de 

cota extra proporcional ao índice de utilização dos planos, que atualmente ultrapassa (159% 



no plano apartamento) e (126% no plano enfermaria), quando este número deveria estar 

próximo aos 85% de utilização, preconizados pela ANS. Os professores, ex-membros da 

diretoria da CAURJ, Sr. Paulo Cesar Martins e Luiz Fernando Legey, informaram que a CAURJ 

poderia continuar aplicando a cota extra com valores mais baixos para que não impactasse nos 

valores de mensalidade. No entanto a aceitação dos presentes na Assembleia não foi 

favorável. A Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, colocou em votação a 

aprovação do reajuste dos planos em 31,05% sobre todos os planos praticados pela CAURJ 

exceto os planos não regulamentados que terão o reajuste pelo IGPM adicionados de cota 

extra no valor de R$187,35 para o equilíbrio econômico-financeiro dos referidos planos. Sendo 

aprovado em votação com 16(dezesseis) associados a favor e 9(nove) abstenções, nenhum 

voto contrário a proposta. Em cumprimento ao segundo item de pauta “Recomposição dos 

Conselhos Diretor e Fiscal”, a Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, apresentou 

a estrutura dos Conselhos Diretor e Fiscal, informou o vencimento de mandato até 24 de 

novembro de 2014 relatando a vacância de onze membros para o Conselho, sendo três 

membros para efetivos e três membros para suplentes do Conselho Diretor e dois membros 

efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal. Candidataram-se para os devidos cargos: 

Juracy Bruno, Carmem Lúcia Mendes, Helena Vicente Alves, Geraldo Teotônio e Antonio 

Eduardo, foi colocado em votação sendo aprovados por 13(treze) associados e 12(doze) 

abstenções e nenhum voto contrário. Em relação ao terceiro e último item da pauta “assuntos 

gerais”, a Sra. Maria Raquel de Assis Gomes, consultou aos presentes se havia algum 

comentário ou dúvida a ser esclarecida, não houve nenhuma manifestação. Nada mais 

havendo a ser tratado, a Presidente da Assembleia Geral Extraordinária da CAURJ, Sra. Maria 

Raquel de Assis Gomes, agradeceu a presença de todos e encerrou as assembleia às 13:45h. 

Eu, Vinícius Maravalhas Paes, que secretariei a Assembleia Geral Extraordinária, lavrei a 

presente ata, que vai por mim e pela Sra. Maria Raquel de Assis Gomes, assinada. 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2014. 

 

 

  


