
 

 
 



 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA 
NO EXERCÍCIO DE 2019 

 
► Encerramento do exercício anterior, com a entrega dos balancetes 
dos últimos trimestres;  

► Preparação para a prestação de contas do exercício anterior; 
► Primeira reunião da Diretoria Executiva para planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas em 2019; 

► Reunião com o Regente de Coral da ASJJ, Sr. Leandro Toledo para 
planejamento das atividades do coral no decorrer do ano; campanha 

para adesão de novos integrantes, expansão do Coral. 
► Reunião Ordinária da Diretoria Executiva para planejamento das 
atividades para 2019, realizada no dia 31 de janeiro, tendo sido 

estabelecida a seguinte programação:  NOITE DA PIZZA, DIA 26-04, 
NA ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DE JUNDIAI E REGIÃO: 

FESTA JULINA, DIA 13-07, NO BANESCLUBE;  10ª FEIJOADA, DIA 
03-08, NO BANESCLUBE; TARDE SERTANEJA COM CHURRASCO 
DE CHÃO, DIA 14-09 NO BANESCLUB; E, JANTAR DE FINAL DE 

ANO DA ASJJ, DIA 29-11, NO ESPAÇO SANTA FILOMENDA DO 
GRUPO KI-FESTA. ASSEMBLÉIAS PARA REFORMA DO ESTATUTO 
SOCIAL e PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 

2020-2023; A pauta de eventos foi definida sem prejuízo dos demais 
eventos comemorativos que possam ser realizados, de acordo com a 

conveniência e oportunidade, tais como DIA DA MULHER, PÁSCOA, 
DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS. 
► Reunião da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal preparatória 

para a Assembleia Geral Ordinária;  
► Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 21/03 para prestação 

de contas aos associados; 
► contratação de funcionária para prestação de serviço temporário, 
para fins de atualização cadastral dos associados; ficando facultada a 

prorrogação do contrato de trabalho.  
► CAFÉ DA TARDE COMEMORATIVO AO ‘DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER’, realizado dia 08-03-2019, na sede da ASJJ., SALA 12.  

 
► Reunião com a Sra. Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS 

APOSENTADOS DE JUNDIAI E REGIÃO, SRA. FÉ JUNCAL, para 
efetivar contrato de locação do salão de eventos da entidade, nos dias 
26-04, para a realização dos eventos programados para tal data.  

LOCAÇÃO FIRMADA NO VALOR DE R$ 1.800,00 para a referida data. 
► Aplicação do REAJUSTE das mensalidades, a partir de 1º da Maio, 
em 7,60%, pelo prazo de um (1) ano: 

► SORTEIO COMEMORATIVO À PÁSCOA –BRINDES AOS 
ASSOCIADOS – OVOS DA EMPRESA CHOCOLATES BRASIL CACAU – 

REALIZADO NO DIA 26.04.2019; 
► Aplicação do dissídio da categoria e reajuste salarial das funcionárias 
– data base MARÇO; 



► Reunião com o Sr. Presidente do BANESCLUBE, SR. NILSON 

MOZELLI, para efetivar contrato de locação do clube de campo, no 
bairro do CAXAMBU, Jundiaí-SP, nos dias 13-07; 03-08 e 14/09, para 

a realização dos eventos programados para tais data.  LOCAÇÃO 
FIRMADA NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais) para as três 
datas. 

► SORTEIO COMEMORATIVO AO ‘DIA DAS MÃES” – 010 (DEZ) KITS 
DE “O BOTICÁRIO”; 
► Reunião com a Empresa UNICONSULT, Prestadora de serviços de 

cobrança dos planos de saúde, para ajustes do contrato, realizada no 
dia 16.05.2019. 

►Reunião com a UNIMED JUNDIAI para avaliação dos índices 
apresentados a serem aplicados nos contratos 0635 e 1635, obedecendo 
a data base (1º de Julho) e a sinistralidade apurada nos contratos. 

Aplicação do reajuste na ordem de 13% nos contratos e nos termos 
definidos em reunião, respeitada a data base do contrato; 

► Contratos UNIMED JUNDIAI – C0-PARTICIPATIVO (1702) e o 1222, 
tiveram reajustes conforme apuradas as sinistralidades e às respectivas 
épocas da data base dos mesmos.  

►Reunião e discussão com a OSESF para implantação do reajuste na 
ordem de 2% dos planos de assistência funerária, a partir de 
maio/2019;  

►Reunião com o Departamento Comercial e Financeiro da UNIODONTO 
para avaliação do contrato e prestação de serviços; Não houve aplicação 

de índice de reajuste, em razão do resultado satisfatório do contrato. 
► Reunião Ordinária da Diretoria Executiva;  
► SORTEIO COMEMORATIVO AO “DIA DOS PAIS” – 10 (DEZ) KITS 

DE “O BOTICARIO”; 
► Reuniões com a Assessoria Jurídica da ASJJ para interpor a AÇÃO 

DE COBRANÇA contra a com a Empresa IBBCA, relativa ao acerto de 
contas decorrente da rescisão e que resultou na inadimplência da 
referida empresa quanto ao pagamento dos repasses relativos aos 

meses de MAIO E JUNHO/2015, com base nas cláusulas contratuais;  
► Reunião preparatória para as ELEIÇÕES DA ASJJ; COMPOSIÇÃO 
da JUNTA ELEITORAL e realização da Assembleia Extraordinária de 

Eleição para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 
regulamento, instruções, Edital, prazos e apuração. 

► Reunião com a Diretoria da Uniconsult e com a Operadora CNU- 
Central Nacional da Unimed, para avaliação do contrato, tendo sido 
apresentado o índice de 7% - tendo sido justificado pela aplicação da 

RN 309 e o satisfatório da sinistralidade do contrato. Data base do 
contrato: MÊS DE NOVEMBRO. 
 

 
►EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS e 

sorteio de brindes;  
- Foi cumprida a agenda definida na reunião de 31-01-2019. 
 



- Aquisição de PACOTE DE VIAGEM TAM – 01 Vale Viagem - TAM no 

valor de R$ 3.000,00;  
 

- Despesas gerais com a realização dos eventos, em especial para o 
Jantar de Final de Ano. 
 

►PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇAO NO EVENTO FORENSE 
COMEMORATIVO AO “JUBILEU DE OURO” DO PALÁCIO DA 
JUSTIÇA ‘DR. ADRIANO DE OLIVEIRA”, REALIZADO NO DIA 05-12-

2019. 
 

► 1º ENCONTRO DOS APOSENTADOS, realizado na Sede da ASJJ., 
NO DIA 12/12/2019. 
 

ATIVIDADES PERMANENTES: 
 

- Venda de Ingressos para cinema (Moviecom)  
- Campanhas de solidariedade. 
- Homenagens especiais e de felicitações a colaboradores. 

- Homenagens de pesar e condolências - Envio de Coroas de Flores, 
associados e seus dependentes falecidos. 
 

 
 

NADA MAIS. Jundiaí, dezembro de 2019. 
 
 

      MARIA HELENA PEREIRA   
       Presidente  

 
 
 


