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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP E ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMED 

DO DIA 30 DE JULHO DE 2021. 

 
 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 09h (nove 
horas), em primeira convocação, e às 09h15m (nove horas e quinze minutos), em 
segunda convocação, no salão nobre da sede administrativa da Associação 
Paranaense do Ministério Público – APMP, situada na Rua Mateus Leme, 2018, 3º 
andar, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da 
Associação Paranaense do Ministério Público – APMP e da Associação 
Paranaense de Assistência à Saúde dos Membros do Ministério Público – 
PROMED. Nos termos da Lei n.º 14.010/2020, tal ato ocorreu de maneira híbrida, 
presencial e transmitida virtualmente. A mesa ficou composta pelo Presidente da 
APMP, André Tiago Pasternak Glitz, pelo Diretor Executivo da PROMED, Willian 
Buchmann, pelo Diretor de Patrimônio, e também ex-presidente, Cláudio Franco 
Felix, pelo Orador, Luiz Chemim Guimarães e pelo 1º Secretário, Fernando da Silva 
Mattos. O presidente desejou bom dia a todos e todas, tanto aos presentes quanto 
àqueles que acompanham virtualmente. Disse que seria uma Assembleia Geral 
Ordinária diferenciada e mais enxuta. Em um primeiro momento seria feita a 
tradicional prestação de contas semestral, conforme previsão estatutária e na 
sequência, a partir das 10h (dez horas) haveria a solenidade de posse da nova 
Diretoria da Associação. Na sequência, declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária 
e cumprimentou os(as) associados(as) na pessoa do orador, Luiz Chemim 
Guimarães. Cumprimentou o 1º Secretário, Fernando da Silva Mattos, o ex-
presidente e Diretor de Patrimônio, Cláudio Franco Felix. Registrou seus 
cumprimentos ao Diretor Executivo da PROMED, Willian Buchmann. Cumprimentou a 
diretora de mulheres, Symara Motter, e o diretor de comunicação, Francisco de 
Carvalho Neto, e na pessoa de ambos estendeu seus cumprimentos a todos(as) 
diretores(as) operacionais da Associação. Posteriormente, passou para o primeiro 
item da pauta. I) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária anterior realizada em 29 de janeiro do ano de 2021. O presidente, André 
Glitz, registrou que o conteúdo dessa ata havia sido disponibilizado aos(às) 
associados(as) com a devida antecedência, sendo encaminhada via e-mail e ficando 
disponível no site da APMP. Deixou a palavra em aberto para eventual manifestação 
por parte de algum(a) associado(a) sobre o seu teor. Diante da ausência de 
observação em relação ao teor da ata, considerou-a aprovada. Após, passou-se para 
o segundo assunto da pauta. II) Prestação de contas da APMP, PROMED e 
MÚTUA, relativas ao 1º semestre de 2021. O presidente passou a palavra ao 
presidente do Conselho Fiscal da Associação Paranaense do Ministério Público, 
Fernando de Paula Xavier Junior. Antes o cumprimentou pelo vídeo e na pessoa dele 
estendeu seus cumprimentos a todos os integrantes do Conselho Fiscal, os(as) 
conselheiros(as) Alexandre Ramalho de Farias, Aysha Sella Claro de Oliveira, 
Caroline Schaffka Teixeira de Sá, Larissa Haick Vitorassi Batisttin e Ricardo Barison 
Garcia. Com a palavra, o presidente do Conselho Fiscal cumprimentou o presidente 
da Associação, André Tiago Pasternak Glitz, e estendeu seus cumprimentos a 
todos(as) os(as) colegas que participavam daquele ato. Disse que ao término da 
gestão faria alguns registros. O primeiro deles foi parabenizar o presidente pelo 
trabalho desenvolvido ao longo desses dois últimos anos à frente da Associação. 
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Sublinhou que foi um período difícil, marcado pelo medo e pelas incertezas, que 
afetaram toda a humanidade. Falou sobre as diversas tentativas de enfraquecimento 
da instituição. Contudo, destacou que o presidente da Associação, André Glitz, de 
maneira ética e profissional, conseguiu liderar e conduzir a classe, em um dos piores 
momentos vividos pela sociedade, haja vista a tristeza e o sofrimento decorrente da 
pandemia. Ainda, agradeceu aos Conselheiros Fiscais, Alexandre Ramalho de Farias 
e Aysha Sella Claro, pelo apoio e serviço desempenhado no Conselho Fiscal ao 
longo desses dois últimos anos. Disse ter sido um período de intensa dedicação e 
aprendizagem sobre como funciona a instituição, mas, sempre de forma muito 
técnica, buscaram aprender e entender o funcionamento da estrutura da Associação. 
Ainda, registrou agradecimentos para a equipe da Associação, em especial à Priscilla 
e à Daniela. Agradeceu também o prestador de serviços da área de informática, 
Paulo Roberto dos Anjos, e a contadora da empresa Contafix, a Roberta. 
Posteriormente, disse que tomou conhecimento que a funcionária do setor do 
cerimonial da Associação, Silvana Nunes de Carvalho, estaria se aposentando e 
deixando os quadros de colaboradores da APMP. Registrou considerar muito 
importante esse registro, agradecendo-a, publicamente, por todo trabalho e serviço 
realizado ao longo de toda trajetória. Agradeceu o carinho dela tanto com ele quando 
com a sua família e para com todos(as) associados(as). Desejou felicidades nessa 
nova etapa da vida. Na sequência, passou para a apresentação dos dados, 
referentes ao primeiro semestre de 2021, apreciados pelo Conselho Fiscal. Destacou 
que todas as informações estavam disponíveis no Portal da Transparência, no site da 
Associação. Repassou que teve as receitas operacionais e as receitas decorrentes 
de aplicações financeiras que totalizaram o valor de R$ 3.224.319,50 (três milhões 
duzentos e vinte e quatro mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Disse 
que as despesas do primeiro semestre 2021 estão detalhadas em cada uma das 
subsedes. Comentou que existem também as despesas tributárias e as despesas 
financeiras, as quais totalizaram o importe de R$ 3.008.009,62 (três milhões e oito mil 
e nove reais e sessenta e dois centavos). Informou que o valor final do primeiro 
semestre de 2021 foi superavitário, em R$ 216.309,88 (duzentos e dezesseis mil 
trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos). Em seguida, repassou o saldo 
existente nas contas bancárias a fim de informar os(as) associados(as). O saldo em 
conta corrente quedou em R$ 942.130,03 (novecentos e quarenta e dois mil cento e 
trinta reais e três centavos). O saldo de aplicações diversas totalizou o valor de R$ 
4.391.990,30 (quatro milhões trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa 
reais e trinta centavos), o que demonstra que a Associação está sendo bem 
conduzida e gerenciada. Disse que houve a elaboração de um relatório gerencial, 
mês a mês, do primeiro semestre de 2021, para que os(as) colegas interessados(as) 
verificassem a questão das receitas e despesas. Ato contínuo, o presidente do 
Conselho Fiscal apresentou os valores da Mútua. Disse que foram perceptíveis os 
efeitos da aprovação do novo estatuto da Mútua, cujo teor recebeu aprovação em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em momento pretérito. Comentou sobre o 
pagamento da quantia de R$ 40,00 do fundo de contingência, culminando na receita 
neste primeiro semestre no valor de R$ 198.320,00 (cento e noventa e oito mil e 
trezentos e vinte mil reais). Como resultado das receitas decorrentes da contribuição 
mensal, obteve-se o importe de R$ 1.513.991,12 (um milhão quinhentos e treze mil 
novecentos e noventa e um reais e doze centavos). Com relação ao valor arrecadado 
com novos ingressos, após a mudança do estatuto da Mútua, arrecadou-se o valor de 
R$ 112.559,66 (cento e doze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 
seis centavos). O total de receitas ao longo do primeiro semestre ficou em R$ 
1.824.870,78 (um milhão oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta reais e 
setenta e oito centavos). Como despesas teve-se o valor de R$ 1.048.604,73 (um 
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milhão e quarenta e oito mil e seiscentos e quatro reais e setenta e três centavos), 
tendo o valor final superavitário de R$ 776.266,05 (setecentos e setenta e seis mil e 
duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Informou que o saldo em conta 
bancária da Mútua está em R$ 3.199.463,46 (três milhões cento e noventa e nove mil 
e quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos). Em seguida, 
agradeceu mais uma vez o presidente da Associação por todo o apoio dispensado 
nesse último biênio que esteve no Conselho Fiscal. Registrou que ele sempre foi uma 
pessoa muito solícita e atenciosa e pensando nas melhorias para a Associação. O 
presidente, André T. P. Glitz, agradeceu as informações prestadas pelo presidente do 
Conselho Fiscal e toda atuação dele e dos demais conselheiros(as) que se 
debruçaram minuciosamente sobre as contas e os balancetes da Associação, a fim 
de que essa gestão pudesse dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito 
pelas gestões anteriores, cujos resultados excepcionais permitem hoje ter um quadro 
financeiro bastante saudável, tanto da Associação como da Mútua. Em seguida, no 
que tange à operadora de plano de saúde PROMED, o presidente, André T. P. Glitz, 
registrou seus cumprimentos ao Diretor Executivo, Willian Buchmann, e na pessoa 
dele estendeu seus cumprimentos a toda Diretoria da PROMED, ao diretor de 
planejamento, José Américo Penteado de Carvalho, à diretora de relações públicas, 
Nicole Pilagallo da Silva Mader Gonçalves, e à diretora suplente, Michele Rocio Maia 
Zardo. Cumprimentou, também, nas pessoas da Superintendente da PROMED, 
Lucimara Hipolito, e do contador, Josmar Thá Rebello, todos(as) os(as) 
funcionários(as) da operadora de plano de saúde dos membros do MPPR. Com a 
palavra, o diretor executivo, Willian Buchmann, desejou bom dia a todos(as) os(as) 
colegas. Registrou seus cumprimentos na pessoa do presidente, André T. P. Glitz, 
que merecidamente foi reconduzido ao cargo, com uma verdadeira “chuva de votos”, 
resultado esse que não poderia ter sido diferente em razão do trabalho exemplar 
desempenhado, juntamente com sua diretoria, de maneira transparente, leal, firme, 
combativa e competente. Falou que é uma grande satisfação trabalhar sob a 
liderança do presidente, André T. P. Glitz, e que se sente muito confortável e com 
segurança para desempenhar suas atividades dentro da diretoria, algo que vem 
desde a gestão do ex-presidente, Cláudio Franco Felix. Ressaltou que o presidente, 
André T. P. Glitz, é muito presente e acompanha todas as reuniões da PROMED, 
estando sempre atualizado. Em seguida, registrou seus cumprimentos aos colegas 
de diretoria, bem como àqueles(as) que estavam acompanhando virtualmente o ato. 
Cumprimentou os(as) funcionários(as) da Associação e, em especial, os(as) 
funcionários(as) da PROMED, e, assim o fez, na pessoa da Superintendente, 
Lucimara Hipólito, e do contador, Josmar, presentes no ato e que desempenham um 
trabalho exemplar, nos termos do destacado anteriormente pelo presidente, André T. 
P. Glitz. Falou que pretendia destacar pontualmente algumas questões realizadas no 
primeiro semestre do ano de 2021, dentre elas a atualização dos valores do 
reembolso. Outro assunto importante, diz respeito à campanha de vacinação, que, 
novamente, foi exitosa. Disse que a vacinação aconteceu por meio do sistema de 
drive-thru e em diversas comarcas do Paraná, vinte e cinco cidades do interior, com 
pontos específicos de vacinação. Sublinhou também a utilização da telemedicina. 
Sobre a análise financeira das contas da PROMED, falou que o resultado acumulado 
no fim do primeiro semestre, o total de aplicações da PROMED, ficou em R$ 
29.071.691,01 (vinte e nove milhões e setenta e um mil e seiscentos e noventa e um 
reais e um centavo), sendo que a quantia de R$ 2.967.697,82 (dois milhões e 
novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois 
centavos) pertencem ao fundo garantidor da ANS. Informou que a quantia de R$ 
26.103.993,19 (vinte e seis milhões e cento e três mil e novecentos e noventa e três 
reais e dezenove centavos) estão disponíveis à PROMED para aplicações livres. O 
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total de receitas foi de R$ 14.223.308,31(quatorze milhões e duzentos e vinte e três 
mil e trezentos e oito reais e trinta e um centavos). O total de despesas foi de R$ 
12.163.785,37 (doze milhões e cento e sessenta e três mil e setecentos e oitenta e 
cinco reais e trinta e sete centavos), tendo um superávit de R$ 2.059.522,94 (dois 
milhões e cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 
centavos) neste primeiro semestre de 2021. A sinistralidade do semestre ficou em 
81,73%, sendo que a sinistralidade sugerida pela ANS é de até 95%. No relatório 
comparativo entre receitas e despesas do primeiro semestre, mês a mês, percebe-se 
também o superávit. Na sequência, repassou as informações materializadas em 
tabelas projetadas, contendo um relatório gerencial comparativo de receitas e 
despesas de janeiro a junho. Comentou que, naquele arquivo, seria possível verificar 
os gastos, com o que eles estão relacionados, bem como as despesas operacionais, 
outras com os prestadores de serviço, campanha de vacinação. A despesa com a 
Unimed/PR ficou em um total de R$ 7.076.671,24 (sete milhões e setenta e seis mil e 
seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Disse que, durante o 
semestre em análise, o total de reembolsos ficou em R$ 1.151.571,46 (um milhão e 
cento e cinquenta e um mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis 
centavos). Disse que a sinistralidade da PROMED nunca chegou perto da 
sinistralidade máxima sugerida pela ANS e fechou um total equivalente ao percentual 
de 85,52% no semestre. No que diz respeito ao teor das informações indicadas na 
última tabela comparativa de receitas e despesas entre os anos de 2019, 2020 e 
2021, falou que o resultado trimestral de 2019 foi de R$ 975.448,72 (novecentos e 
setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). 
Em 2020 foi de R$ 2.605.960,88 (dois milhões e seiscentos e cinco mil e novecentos 
e sessenta reais e oitenta e oito centavos). No ano de 2021 foi de R$ 2.059.522,94 
(dois milhões e cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e 
quatro centavos). Destacou o saldo positivo apesar dos problemas decorrentes da 
pandemia causada pela Covid. Destacou que ainda sim a PROMED vem se 
sustentando bem, o que significa que a diretoria, no geral, está acertando nas 
medidas. Nada obstante as contenções, a PROMED não abdicou das medidas 
necessárias de prevenção e de todas as demais que se fizeram e se façam 
necessárias a conter essa pandemia ou a fim de colaborar para a saúde dos seus 
beneficiários. Ainda, informou que houve um aumento de despesas por conta das 
consultas, sendo a telemedicina um desses aspectos. Em esclarecimento aos 
questionamentos de alguns colegas beneficiários, conquanto o relato de que os 
planos individuais tiveram, por recomendação da ANS, uma diminuição de 
mensalidade diante da redução do número de consultas, no âmbito da PROMED isso 
não aconteceu, vide exemplo da telemedicina. O presidente da APMP, André T. P. 
Glitz, sublinhou que, levando em consideração uma visão mais macro, conquanto o 
índice de sinistralidade tenha sido menor, haja vista o momento excepcional 
enfrentado em 2020 e 2021, a gestão tem que ser pensada a médio e longo prazo. 
Isto porque, se há uma redução de mensalidade em um momento em que está tendo 
um índice de sinistralidade baixo, haja vista um momento excepcional, corre-se o 
risco de no futuro, com a retomada do uso regular por parte dos beneficiários, causar 
esse descompasso nas contas. Disse que se tivesse feito desta maneira em 
momento pretérito, a título exemplificativo, não se poderia ter contratado a 
telemedicina, aumentado os valores dos reembolsos. Falou que, ainda sim, diante da 
cobertura e dos benefícios oferecidos pelo plano, os valores das mensalidades eram 
bastante módicos. Agradeceu a dedicação dada pelo Conselho Diretor da PROMED 
nestes dois anos de gestão. Disse ter um enorme orgulho do plano de saúde dos 
membros do Ministério Público do Paraná. Após tais considerações, o presidente, 
André T. P. Glitz, considerou as contas da APMP, da PROMED e da Mútua, relativas 
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ao 1º semestre de 2021, aprovadas. Na sequência, passou-se para os itens restantes 
da pauta. III) Balanço da gestão 2019/2021 e IV) Plano de gestão 2021/2023. 
Sobre tais itens, o presidente destacou que, considerando as circunstâncias especiais 
que envolviam a solenidade, a qual se realizaria logo após a Assembleia, disse que 
não adentraria em detalhes. No entanto, esclareceu que o balanço da gestão 
2019/2021 seria finalizado e será consolidado no documento a ser divulgado nas 
próximas semanas, que conterá uma ampla prestação de contas, tanto do trabalho da 
gestão patrimonial e financeira da Associação, da PROMED e da Mútua, quanto das 
atividades e atuação das diretorias operacionais. Destacou que este documento 
oportunamente será divulgado como uma forma de honrar e manter o compromisso 
de transparência assumido pela Diretoria anteriormente. Falou que procuraram 
executar os compromissos com muita fidelidade e muito trabalho nestes últimos dois 
anos. No que tange ao plano de gestão que se inicia, assim como da gestão que se 
findava, sublinhou que o mesmo foi consolidado de maneira democrática e maneira 
muito aberta nos últimos meses, em conjunto com o quadro de associados(as), com 
pilares, com as bases de desenhadas. Disse que, na sequência, será detalhado o seu 
teor e divulgado. Por fim, o presidente da APMP e da PROMED, André Tiago 
Pasternak Glitz, agradeceu a todos e, diante da ausência de questionamentos e não 
havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária às 
09h46m (nove horas e quarenta e seis minutos). Eu, Andressa de Carvalho, 
advogada e assessora jurídica da APMP, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que 
segue assinada por mim e pelo presidente, André Tiago Pasternak Glitz. Curitiba, 30 
de julho de 2021. 
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