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Tendo em vista o can

09:00 horas do dia 09 de junho de 201

Extraordinária para deliberação de as

do dia 27 de junho de 2016, na sed

Antonio de Freitas Menezes, nº 273, B

Vossa presença será de

extinção dos Planos de Saúde 02, 03

esses planos para os Planos 10 e 11. 

Isto se faz necessário p

encontra, e que já representa a maior 

saúde médico-hospitalares e tem a

conforme tem sido apontado nos rela

envelhecimento da carteira de Associ

em decorrência da alta tecnologia dos

Todo este cenário tem

alternativas para garantir a sustent

familiares, sobretudo com preocupaç

este em relação ao mercado de pla

prestação de serviço de alto nível, co

seus Associados e familiares constitui

Lembro que o artigo 

associação e o órgão supremo da As

toda e qualquer decisão de interesse 

ausentes ou discordantes.”, razão pe

Assembleia Geral Extraordinária. 

Certo de sua compreen

esforços aos nossos, por uma APAS c

                           

       

                                     

     

CAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD

 o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária

2016, convidamos Vossa Senhoria para participar 

 de assuntos relevantes de sua Associação que se realiz

na sede da A C S – Associação dos Cabos e Soldados

 273, Bairro Santana, nesta Cidade de Araçatuba.  

erá de relevante importância para compreender e quest

03, 06, 07 e 08 e respectiva migração dos Associ

 

sário porque a instabilidade política e econômica pela

maior recessão econômica de sua história, está repercu

tem afetado diretamente a condição econômico-fin

os relatórios e pareceres das auditorias realizadas. Ac

Associados e os custos de exames (laboratoriais e imag

ia dos novos equipamentos.   

rio tem demandado grande esforço da Diretoria no 

ustentabilidade da Associação e o bem-estar do As

ocupação quanto aos valores a serem empenhados po

de planos de saúde. Pensando assim estaremos dan

vel, como sempre fez a APAS, especialmente porque 

nstitui-se na razão maior de sua existência. 

artigo 19 do Estatuto Social estabelece que: “A As

 da Associação dentro dos limites legais e deste estatu

eresse para a sociedade, e suas deliberações vinculam

zão pela qual, novamente, destaco a importância de 

mpreensão e consideração, aguardamos Vossa Senhor

PAS cada vez mais forte, dinâmica e moderna.  

   

         Araçatuba, 08 de junho de 2016.

              

            PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOK

               Diretor Presidente 

AORDINÁRIA 

dinária agendada para às 

 da Assembleia Geral 

 realizará às 09:00 horas 

ldados, localizada na Rua 

e questionar a proposta de 

ssociados pertencentes a 

a pela qual nosso país se 

epercutindo nos planos de 

financeira da APAS, 

as. Acrescenta-se a isto o 

e imagens) que se elevam 

ria no sentido de buscar 

do Associado e de seus 

os por cada Associado e 

os dando continuidade à 

orque cuidar da saúde de 

“A Assembleia Geral da 

 estatuto, podendo tomar 

culam a todos, ainda que 

ia de sua presença nesta 

Senhoria para somar seus 

016. 
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