Ata da 13ª Assembleia Geral Ordinária da Associação de Mútuo Auxílio
(AMA) realizada eletronicamente em 27/10/2020.
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se os
Associados e as Associadas da Associação de Mútuo Auxílio (AMA), em
Assembleia Geral Ordinária, de forma eletrônica (por causa da Pandemia do
COVID19) em Plataforma Zoom da IECLB, cedida para esta assembleia,
atendendo à convocação expedida pelo pastor Walter Altmann, Presidente da
Associação (Anexo 01). A Assembleia teve início em segunda chamada às 14h,
com a participação de 74 pessoas e, para a confirmação de presença, foi emitido
pela plataforma Zoom um relatório com o nome dos associados e das associadas
que participaram, como também haverá o registro da gravação do vídeo desta
Assembleia. 1. Saudação: O presidente da AMA, Pastor Walter Altmann, abriu
os trabalhos saudando e agradecendo a todas as pessoas virtualmente
presentes e deu algumas breves orientações quanto ao funcionamento da
Assembleia. 2. Meditação: Em seguida o Pastor Walter Altmann dirigiu a
meditação, baseada nos textos das Senhas Diárias deste dia, com breves
comentários. Encerrou este momento com uma oração. 3. Ordem do dia: foi
aprovada a ordem do dia com uma inversão dos itens, onde o Parecer do
Conselho Fiscal exercício 2019 será apresentado após o Balanço Financeiro e
a Análise Gerencial. Foram tratados os seguintes assuntos nesta Assembleia: 4.
Balanço Financeiro 2019: Passamos à apresentação do balanço financeiro
pela Coordenadora Administrativo-Financeira da AMA, Sra. Susan Decker. 5.
Análise Gerencial ano 2019: A Sra. Susan também apresentou a Análise
Gerencial relativa ao ano de 2019. No final desta parte foram respondidas as
perguntas feitas através do chat. O Presidente solicitou ainda para a Sra. Susan
fazer uma explicação sobre como é feito o trabalho das cobranças das
mensalidades atrasadas. 6. Parecer do Conselho Fiscal exercício 2019: Em
seguida o Presidente solicitou que o Pastor Carlos Eduardo Müller Bock fizesse
a leitura do parecer do Conselho Fiscal do 1º e 2º semestre de 2019 (Anexo 02),
que recomendou à Assembleia a aprovação do Balanço e das contas de 2019.
Em seguida foi colocada em votação a aprovação das contas através da enquete
com a pergunta dirigida aos presentes (se aprovam, não aprovam ou se abstêm).
As contas foram aprovadas com 49 votos a favor e 05 abstenções (anexo 03). 7.
Avaliação atuarial dos planos da AMA SAÚDE 2019: Dando seguimento, a
Sra. Susan apresentou o relatório Atuarial com o parecer realizado pela CTS –
Consultoria Técnica Atuarial e Serviços LTDA. Foram respondidas algumas
perguntas feitas no chat. 8. Avaliação da Auditoria em Saúde 2019: Depois a
Sra. Susan apresentou a Avaliação da Auditoria com os custos de cada
categoria. O presidente fez uma observação de que cerca de 45% dos custos de
tratamentos oncológicos e internações em 2019, que ocorreram por poucas
pessoas associadas, puderam ser carregados por todos os demais associados
e associadas, ressaltando, com isso, os objetivos da AMA. Ao mencionar o
retorno das glosas que recebemos da UNIMED, Susan solicitou que os
associados e as associadas confiram regularmente seus extratos. Mais algumas
perguntas foram respondidas e passamos ao assunto seguinte. 9. Relatório da
Diretoria 2019: O Presidente passou a condução da Assembleia ao Vice
Presidente, Pastor Odair Braun, que solicitou ao Presidente a apresentação do
relatório da Diretoria referente ao ano de 2019. O Presidente lembrou que o
relatório completo já foi passado aos associados e às associadas, através de email, correios e divulgado também no site da AMA em julho de 2020. O
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Presidente apresentou através de projeção um resumo deste relatório. Por fim
também fez comentários sobre este ano de 2020 marcado pela Pandemia do
COVID19. Disse que até o momento não tivemos nenhum caso grave de
associados ou associadas com o COVID19. E por isso agradeceu muito o
cuidado que todos e todas tem tido em relação à exposição ao vírus. Agradeceu
igualmente à direção da IECLB pelas medidas tomadas de isolamento e
atividades não presenciais no âmbito da Igreja. Depois disso foram respondidas
mais perguntas feitas no chat. Pastor Marcos Bechert solicitou a palavra e fez
breve explicação sobre o desconto que os eméritos e as eméritas recebem e que
este ano houve um aumento de 5% para 7% na ajuda para eles. Em seguida o
Pastor Odair colocou o Relatório da Diretoria para ser votado pela Assembleia.
O mesmo foi aprovado por 51 votos e com 02 abstenções (anexo 04). 10.
Homologação do reajuste anual para 2020: A palavra foi devolvida ao
Presidente que explicou que o reajuste para este ano (que deveria ser apreciado
e homologado na Assembleia de março) continuou em vigor, mesmo que não
teve assembleia presencial em março. O Presidente então solicitou que a Sra.
Susan fizesse a apresentação das razões pelas quais a Diretoria chegou a esta
decisão do reajuste de 7,35%. Em seguida este reajuste foi colocado em
votação. O mesmo foi homologado pela Assembleia com o seguinte resultado:
45 votos a favor, 02 votos contrários e 05 abstenções. (anexo 05). O Presidente
agradeceu a todos e todas por esta votação. Por fim passamos aos assuntos
diversos. 11. Diversos. O Presidente solicitou que a Assembleia delegue à
Diretoria e mais duas pessoas presentes na Assembleia a aprovação da ata
desta Assembleia. As pessoas indicadas para auxiliarem na aprovação da ata
são a Pastora Sinodal do Sínodo Nordeste Gaúcho, Tânia Cristina Weimer e o
Secretário Geral da IECLB, Pastor Marcos Bechert. A solicitação foi colocada em
votação e aceita com 49 votos a favor e 02 abstenções. (anexo 06). Em seguida
a Pastora Sílvia Beatrice Genz, Pastora Presidente da IECLB, solicitou a palavra
e agradeceu a Deus por termos esta Associação e agradeceu pela sabedoria
das pessoas que no passado a constituíram. Disse que sempre queremos
continuar ajudando para ajudar a outros e outras. Agradeceu a toda a diretoria
por sua dedicação. Lembrou que vamos ter que continuar cuidando das nossas
responsabilidades financeiras, especialmente em função da pandemia. Também
lembrou da dor de pessoas que perderam seus queridos e queridas nesta
pandemia, em meio a despedidas sem abraços. Por fim agradeceu aos ministros
e às ministras da IECLB pelo cuidado que tiveram com a seriedade do
isolamento em função da pandemia. O Presidente da AMA agradeceu esta
importante palavra da Presidência da IECLB. O Presidente mencionou a
possibilidade de que as próximas Assembleias sejam por via eletrônica,
especialmente pela distribuição geográfica na participação. Diversas pessoas,
através do chat, manifestaram o apoio para esta ideia de que as próximas
assembleias também sejam por via eletrônica. O Pastor Rui Bernhardt, expresidente da AMA, pediu a palavra e motivou para continuarmos com a
preocupação do cuidado e da prevenção. O Presidente disse que diretoria tem
se ocupado deste assunto através da Pesquisa Hábitos de Saúde realizada pela
AMA e continuará se ocupando com o assunto. Mencionou ainda a questão da
pesquisa realizada com os ministros e ministras que não tem plano de saúde.
Algumas dezenas de pessoas que não tem cobertura de um plano de saúde, são
motivo de preocupação. Por fim o Presidente fez diversos agradecimentos:
começou mencionando os agradecimentos registrados no chat. Depois
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agradeceu à equipe que trabalha com dedicação na administração e no
escritório, Rosane, Manoela, Simone e Susan, à Decker e Heller na pessoa do
Sr. John, ao Amauri e à equipe de seu escritório contábil, que preparam com
cuidado nossos balancetes e o balanço anual, à Aloisio Martins Auditores
Associados SS Ltda, à EPP, responsável pela auditoria contábil, por igual
cuidado, à CTS - Consultoria Técnica Atuarial e Serviços Ltda, por competente
orientação, ao Álvaro na área da programação, sempre disposto a sanar as
dificuldades que surgem, à VM INFO que nos auxiliam na manutenção dos
equipamentos de informática, ao Conselho Fiscal, aos Colegas da Diretoria, à
Secretaria Geral da IECLB pela parceria em tantos assuntos e a todos os
associados e associadas pelo apoio que tem recebido. Às 16:10hs o presidente
deu por encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata que vai por
mim Secretário e pelo Presidente assinada.

P. Walter Altmann – Presidente

P. Carlos Heinz Eberle – Secretário
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