Reuniao da GEAP - 10/09/2018
CONDSEF: Rogério Expedito - Diretor, Mario A Vitorio: Observador Técnico.
Fenasps: Laurinete - Diretora
GEAP: Francisco: Assessor Especial, Adilson: Especialista em Atuarial
A reunião técnica foi o desdobramento de outra mesa de negociação entre as entidades de
servidores federais e a Geap.
Na oportunidade os representantes da entidade informaram o seguinte:
Que existem cerca de 40 ações coletivas em andamento que obtiveram liminares, com a redução
do pagamento das contribuições para os autores.
E que em decorrência disso, outros filiados arcaram com a majoração de os índices de
correções, como por exemplo, o índice de 19,94 de 2009, poderia ter impacto menor sem as
liminares, e o que reduziria a correção para 1,37.
Informaram que a Resolução da ANS nr. 63, estabelece as faixas etárias para as incidências de
contribuições.
Ademais, salientaram que a Res. da ANS nr. 195, estabelece que os reajustes devem ser lineares
para todas as categorias.
Reafirmaram a importância de que a patrocinadora União amplie a participação para o plano,
o que facilitaria a redução das mensalidades.
Em razão disso, o representante da Condsef reafirmou o interesse de as entidades no sentido de
buscar um acórdão que ponha fim naquelas cerca de 40 ações coletivas.
Que esta entidade atuaria como interlocutora perante o Fonasefe para tal objetivo.
Esteve presente ao final da reunião o senhor Danca Diretor Executivo que expôs os mesmos
motivos acima, demonstrou interesse no acórdão proposto na mesa de negociação, e disse que
se houver a contrapartida das entidades em fazer acordo de suspensão das ações coletivas em
andamento como contrapartida acredita que a GEAP conseguiria construir uma proposta de
Plano com valores abaixo do mercado.
Informaram ainda as dificuldades com o custeio de os planos, porque existem varias realidades
de custos no pais, e que também sofrem o impacto do cambio nos custos dos serviços prestados.

Pela Condsef disseram que se houver uma redução significativa das mensalidades como se
vislumbra a curto prazo, , muitos servidores voltariam para a Geap e que isso contribuiria para
o ganho de escala da Geap e a redução do custeio, cuja fala foi ratificada pelos representantes
da Geap.
Os representantes da Condsef disseram ainda, que atuam no congresso e MPOG, para ampliar
a co-participação patronal bem como acabar com a necessidade dos planos de saúde de auto
gestão efetuarem o deposito da reserva técnica.
Posteriormente, foram encaminhados os itens seguintes para a próxima reunião dia 17 de
setembro:
1. Levantamento estimativo pela Geap de os impactos das mensalidades sem os reflexos das
liminares e reservas técnicas,
2. Mapeamentos efetivos pela Geap de quais entidades possuem ações coletivas e com liminares
com parcelas reduzidas,
3. Respostas aos questionamentos levantados no documento entregue pelas entidades na ultima
com a direção da GEAP.
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