
Relatório da Diretoria da AMA   

para a Assembleia de 16 março de 2020, em São Leopoldo/RS  

(levemente adaptado para o compartilhamento após suspensão da assembleia, 

à causa do coronavírus) 

Considerações gerais  

Estamos no décimo ano de existência da AMA.  Razão para reconhecimento e 

agradecimento. Em 2010, no Concílio de Foz do Iguaçu, a IECLB, teve a ousadia de 

aprovar um plano de seguridade ministerial, que, constatada a vulnerabilidade do antigo 

sistema da Caixa de Auxílio Fraternal – CAF, também incluía a criação de uma associação 

que proporcionasse, através de convênio com um plano de saúde, o apoio necessário 

para suas ministras e ministros e familiares em suas necessidades na área da saúde. À 

base de estudos atuariais a IECLB também estabeleceu as bases financeiras para que o 

plano pudesse ser sustentável, incluindo sobretudo a participação própria das 

associadas e associados, mas também dos campos de atividade ministerial, sem ainda 

esquecer suas ministras e ministros quando já na condição de eméritos. Se hoje, no 

décimo ano temos uma AMA que podemos classificar como entidade sólida, muito se 

deve à sabedoria daquelas decisões iniciais, mas também, é claro, a uma gestão 

responsável na AMA ao longo dos anos.  

No entanto, é igualmente claro: a IECLB não pensava em apenas dez anos. Sua 

expectativa era a de encontrar um sistema e mecanismo que pudessem atravessar 

consistentemente muitos anos mais. Um sistema, em que quem viesse a integrá-lo, 

pudesse usufruir de seus benefícios ao longo de todo seu ministério e, depois, ao longo 

de sua condição de ministra ou ministro emérito. Isso é um lapso de décadas. Há de se 

compreender, por certo, que ninguém poderá prever com exatidão o que venha a 

acontecer décadas depois. Também é evidente que ao longo de um caminho assim 

extenso, haverá dificuldades e necessidades de ajustes. Infelizmente, a maior dessas 

dificuldades é fazer frente aos constantes aumentos no custo de saúde. Os relatórios 

financeiros que prevíamos apresentar na assembleia suspensa e que apresentaremos 

na assembleia quando puder ser realizada, mostram que em 2019 tivemos aumentos 

substanciais em várias áreas, já nos exames (20%), mas particularmente nas internações 

(34%) e, muito intensamente, no tratamento oncológico, que subiu em 2019 nada 

menos do que 96%, a R$ 1.825.664,87. Com o aumento da expectativa de vida da 

população, mais e mais pessoas são afetadas, em algum momento, por um dos variados 

tipos de câncer. Novos recursos médicos e novos medicamentos têm aumentado 

substancialmente a possibilidade de cura ou, pelo menos, de sobrevida. É uma tendência 

positiva, obviamente. Mas isso tem seu custo e a tendência não será revertida. Daí a 

pergunta que se torna imperiosa: o que fazer? 

  

Decisões da Diretoria 

A Diretoria tem acompanhado de perto a gestão administrativa e financeira da 

AMA e pode atestar sua dedicação, competência e bons resultados, o que os relatórios 

preparados também demonstram. Aliás, em suas reuniões a Diretoria recebe e avalia 



relatórios mensais. Também há permanentemente acompanhamento de questões 

pontuais via grupo de WhattsApp. Mês a mês temos testemunhado também a 

devolução por parte da UNIMED de importâncias cobradas a mais e que foram glosadas 

por nossa auditoria da saúde, perfazendo em 2019 um total de R$ 91.344,00, uma 

importância significativa. São bem-vindas sugestões que os associados e associadas 

eventualmente tenham para redução ainda maior de despesas.  

Porém, sem hesitação, podemos afirmar: a situação financeira da AMA segue 

boa, como nossos relatórios igualmente mostram. Ainda assim, temos que observar o 

seguinte: pela primeira vez nos últimos anos nossas despesas com saúde (basicamente 

as faturas da UNIMED, mais o ressarcimento de despesas extras para quem tem também 

esse plano) quase que superaram, ainda levemente as receitas, que englobam 

contribuições mensais e coparticipações das pessoas associadas, e também a subvenção 

da IECLB via descontos nas contribuições dos associados e associadas. A sinistralidade 

subiu a 101,32%, muito acima do que é tecnicamente recomendado. No ano anterior 

ainda tinha sido 84,62%. Se ainda considerarmos as despesas administrativas, embora 

tenham ficado consistentemente abaixo do índice estabelecido de 6% pela Assembleia 

do ano passado (índice já reduzido em anos anteriores de 8% a 7%, depois a 6%), vemos 

que esse fluxo ficou negativo em 2019. O total das contas pagas pela AMA à UNIMED 

em 2019 ultrapassou a casa dos 10 milhões de reais. A Diretoria viu acender a luz 

amarela.  

Mesmo assim, tivemos um resultado financeiro global positivo, como o balanço 

contábil revela, mas isso graças aos rendimentos das aplicações financeiras de reservas 

acumuladas de anos anteriores. Nas aplicações também conseguimos negociar algumas 

condições mais favoráveis junto aos bancos. Há que considerar, porém, que resultados 

de aplicações financeiras não podem ser considerados integralmente como “ganhos”, 

mas são em grande parte reposição de perdas inflacionárias. Há que considerar ainda 

que os índices de rendimentos de aplicações financeiras têm diminuído 

consistentemente no país nos últimos anos e não será nada prudente contar com eles 

para cobrir eventuais desequilíbrios entre despesas e receitas correntes. Não foi 

alcançada ainda nossa meta estabelecida há anos de termos uma reserva de pelo menos 

dez vezes nossos compromissos médios mensais, ainda mais considerando que esses 

compromissos têm ficado mais elevados à medida que as faturas recebidas têm 

aumentado. 

A Diretoria entende ter um compromisso de zelar não apenas pelo presente, mas 

também preventivamente pelo futuro da entidade. E entende que esse também é ou 

deve ser o interesse maior de seus associados e associadas. Não queremos onerar em 

demasia as associadas e associados em suas contribuições hoje, mas tampouco seria 

responsável comprometer seu futuro. Assim, ponderando todos os aspectos, a Diretoria 

ao final do ano passado tomou a difícil decisão, como todos já sabem, de praticar em 

2020 um aumento de 7,35% nas contribuições, índice estabelecido pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS e previsto como teto em nosso regulamento (artigo 5.o, 

parágrafo 1.o). Em anos anteriores praticamos aumentos sensivelmente abaixo do que 

a ANS havia estabelecido. Mas neste ano chegamos à conclusão de que deveríamos 

praticá-lo, o que não nos foi fácil, pelo que significaria para os associados e associadas. 



Cabe lembrar também que a decisão afetou igualmente a nós mesmos integrantes da 

Diretoria como associados da AMA. Temos a expectativa de que essa decisão poderá 

nos dar o necessário equilíbrio de contas em 2020 e talvez – não mais do que talvez – 

possibilitar algum pequeno incremento nas reservas, rumo àquele objetivo de uma 

reserva equivalente a dez meses de despesas médias. Contudo, como também será fácil 

compreender, a essa altura não sabemos nem podemos saber quais repercussões nas 

contas da AMA poderá ter o desdobramento da pandemia do coronavírus. Mas aí, algo 

absolutamente imprevisível, se justificará o uso de reservas, constituídas precisamente 

para cenários imprevistos. E será a comprovação de que numa entidade como a AMA 

reservas são necessárias.  

No final do ano passado quando tomamos a decisão do aumento na contribuição, 

ainda não tínhamos fechado a negociação com a UNIMED referente ao reajuste anual 

nos valores previstos em nosso convênio. Aí previmos em princípio também a 

possibilidade de uma revisão em nossas tabelas de coparticipação. Outros planos de 

saúde preveem geralmente coparticipações de até 50% ou, muitos, pelo menos 30%. A 

AMA tem estado abaixo disso. Aliás, em 2019 a receita da AMA com coparticipações de 

associadas e associadas ficou menor do que no anterior, isso principalmente porque 

internações têm um teto de coparticipação e tratamento oncológico não tem 

coparticipação nenhuma. Deveríamos majorar a coparticipação em consultas, por 

exemplo, a 30% do valor delas? Outro exemplo: considerando que os tratamentos 

oncológicos têm sofrido substanciais aumentos, os quais a AMA atualmente carrega 

integralmente, deveríamos propor uma coparticipação, bastante limitada que fosse? 

Iríamos decidir em nossa reunião de fevereiro acerca de uma proposta a ser levada à 

assembleia. No entanto, desistimos da intencionada revisão das tabelas de 

coparticipação, pelo menos neste momento. O fizemos considerando, em primeiro 

lugar, o peso da majoração já estabelecida na contribuição e, por tabela, também nas 

coparticipações. Em segundo lugar, tivemos em mente também o fato de que a 

negociação com a UNIMED teve, ao final de várias rodadas de proposta e 

contraproposta, um resultado que consideramos bastante positivo. Em sua primeira 

proposta, a UNIMED pediu um reajuste de mais de 10 por cento, mas por fim fechamos 

em menos da metade disso. Desistimos, portanto, de revisar os índices de 

coparticipação. Com todas as variáveis mencionadas, inclusive as incertezas geradas 

pelo coronavírus, pretendemos reavaliar com cuidado o desempenho financeiro da AMA 

na metade deste ano. 

Menciono brevemente que em 2019 realizamos a já há algum tempo necessária 

revisão de nosso estatuto, regimento e regulamento. As alterações propostas pela 

Diretoria foram aprovadas pela assembleia extraordinária de outubro passado. Assim, 

foi possível também encaminhar as alterações estatutárias ao cartório que impôs 

algumas adaptações de cunho formal, sem incidir no seu conteúdo. Temos agora 

documentos atualizados, o que nos facilita o encaminhamento de assuntos em situações 

diversificadas.  

Infelizmente, tivemos no ano passado e princípio deste ano alguns casos de 

adulteração eletrônica de boletos, tendo o pagamento sido solicitado e em alguns casos 

efetuado a outra conta e outro banco que não os da AMA. Em nenhum dos casos a 



origem esteve nos computadores da AMA. Voltamos a solicitar que todos os associados 

e associadas, antes de efetuarem o pagamento, confiram se o boleto tem o número do 

SICREDI (748), também junto ao código de barras. É igualmente importante que os 

associados e associadas confiram suas coparticipações se elas conferem com serviços 

efetivamente recebidos. Isso nos ajuda a detectar eventuais cobranças indevidas.  

Expresso a satisfação da Diretoria de que neste ano, à diferença dos anteriores, 

foi possível enviar a nossos associados e associadas nos primeiros dias de março o 

informe da UNIMED para uso na declaração de imposto de renda. Como das vezes 

anteriores, a AMA remeteu à UNIMED já em meados de janeiro os dados necessários 

para incorporação no informe que legalmente só pode ser fornecido pela UNIMED, e 

não pela AMA. Ainda assim, na devolução da UNIMED, infelizmente registramos 

equívocos em 5% desses informes que estamos procurando sanar junto à UNIMED. 

Ainda que sem responsabilidade da AMA, lamentamos muito o inconveniente que isso 

está gerando para esse grupo de associados e associadas. 

Devo informar ainda que ao longo de 2019 tivemos várias reuniões com a 

Secretaria Geral da IECLB e com a Secretaria do Ministério com Ordenação, também 

com a Pastora Presidente. Sempre um diálogo objetivo, fraterno e construtivo. Entre as 

questões abordadas, destaco: amenizando o impacto da majoração ocorrida nas 

contribuições, a IECLB, recorrendo ao fundo para esse fim estabelecido na parcela de 

contribuição dos campos de atividade ministerial e na contribuição de ministros e 

ministras, aumentou o valor do desconto nas contribuições de todos associados 

eméritos e viúvas a 7%, adicionalmente ao desconto a que eventualmente façam jus 

dependendo de sua renda. Somos gratos por isso. 

 

Consequências     

Ao decidirmos a majoração para 2020, informamos a decisão com transparência 

de imediato a nossos associados e associadas. Apesar de que o conteúdo do informativo 

não podia ser considerado uma “boa nova”, confiamos no espírito de compreensão de 

nossos associados e associadas. E este foi o caso na esmagadora maioria dos casos, tanto 

quanto podemos avaliar. Mas sabemos que se trata de um ônus adicional. Tivemos 

alguns desligamentos, o que nos dói, sobretudo porque certamente essas pessoas estão 

hoje mais expostas aos imprevistos que podem ocorrer. Um associado nos escreveu: 

“Não cabe mais no orçamento.” Bem, o que cabe num orçamento não é apenas um dado 

objetivo, mas seguramente também um subjetivo em relação a prioridades e às opções 

que a partir daí fazemos. Mas entendemos que muitos associados se perguntem ao 

receber seu boleto: “Tudo isso?” E concluam: “Tá pesado!”  

Isso é compreensível. Mas devemos sempre ponderar o seguinte. Todo seguro é 

caro, enquanto dele não se necessitar. Mas e quando o imprevisto acontecer? Quando 

a conta do tratamento de saúde atingir várias centenas de milhares de reais, como fica? 

O valor da contribuição ainda terá sido pesado demais? A AMA arcou com várias contas 

desse montante em 2019. Que bom que pôde fazê-lo. Ela só pôde fazê-lo, não porque a 

contribuição individual do respectivo associado ou associada tenha ao longo dos anos 



acumulado a ponto de fazer frente a uma despesa tão extraordinária, mas apenas 

porque o princípio da solidariedade que está no âmago da AMA, o possibilitou. O que 

individualmente não seria possível, se torna possível pela contribuição conjunta de 

associados e associadas. E a pessoa assim “beneficiada” pode ser qualquer um, qualquer 

uma de nós. 

Entendo que podemos nos orgulhar de fazer parte de uma associação assim.  

 

Desafios 

1. Como temos visto, alguns ajustes foram feitos nos últimos anos: algumas 

majorações de contribuição algo acima do índice de reajustes anuais em 

vigor na IECLB, a UPM; algum incremento do auxílio concedido pela IECLB 

através de descontos na contribuição. Alguém argumentou que a 

contribuição não deveria subir mais do que a UPM, pois esse é o índice de 

reajuste na subsistência ministerial. Ora, ainda que o pleito possa parecer 

plausível, é mais do que óbvio que o custo da saúde não se rege pela UPM da 

IECLB. Então, a UPM tampouco pode servir de balizador permanente. Mas 

certamente o tomamos em conta quando de nossas decisões, tanto quanto 

as circunstâncias nos permitem. Observamos mais: em algum momento 

talvez tenhamos que nos debruçar como IECLB sobre os parâmetros 

estabelecidos na seguridade ministerial lá em 2010, com a pergunta de até 

que medida eles são adequados ainda hoje. Obviamente ninguém deve ter 

pensado então que eles fossem sacrossantos ou pudessem ser eternos. Uma 

reavaliação em algum momento da caminhada deve ser encarada como algo 

normal. Uma “política da saúde do quadro ministerial”, na IECLB, deve ser 

algo dinâmico, passível de reajustes a novas condições dadas. Considerando 

a boa condição que a AMA tem, não é algo premente, mas algo que poderá 

se fazer necessário mais à frente. Cabe ficar atento. 

 

2. Contribuição por faixa etária. A AMA, em sua tabela de contribuição, 

“beneficia” intencionalmente as faixas etárias mais elevadas, isto desde o 

início, pois foi intenção da IECLB proporcionar uma adequada proteção na 

saúde a seus ministros e ministras não apenas durante o exercício do 

ministério, mas também quando na condição de eméritos e eméritas, 

estendendo-se a proteção também aos respectivos cônjuges. Mesmo assim, 

as faixas etárias mais elevadas contribuem com importâncias maiores do que 

as faixas etárias mais baixas, mas numa diferença bem menor do que os 

planos de saúde em geral praticam. É mais um aspecto do princípio da 

solidariedade que norteia a AMA. Preocupa, porém, o número decrescente 

de novos ingressos no ministério na IECLB e de estudantes em seus centros 

de formação, pois essa tendência tem o potencial de desequilibrar a pirâmide 

etária dos associados e associadas da AMA: menos jovens, mais pessoas 

idosas. Assim, será benéfico para a AMA se ela puder agregar novos parceiros 

para, mediante convênios, trazer novos associados e associadas à AMA. Um 



maior número de pessoas associadas tornará a AMA ainda mais sólida. 

Pensamos, por exemplo, nas instituições educacionais, diaconais e 

assistenciais com vínculo confessional com a IECLB, também em igrejas 

parceiras na ecumene. Também os associados e as associadas podem 

contribuir, na medida em que incentivarem ministros e ministras ainda não 

associados à AMA a se filiarem a ela. Ou ainda incentivando possíveis 

convênios com a AMA de entidades confessionalmente vinculadas à IECLB.  

 

3. No ano de 2019 realizamos a segunda fase da pesquisa de hábitos de saúde, 

iniciada no ano anterior. Somando as duas etapas foi possível obter dados 

dos hábitos de saúde da maioria de nossos associados e associadas. A 

intenção era passar para uma política de telemonitoramento, pelo qual 

nossos associados e nossas associadas pudessem ter um acompanhamento 

individualizado de sua condição de saúde e receber recomendações de 

medidas de prevenção. Contudo, essa tarefa requer uma capacitação na área 

da saúde no mínimo de nível de enfermagem e também uma dedicação extra 

de tempo significativa que nossa equipe de funcionárias não poderia atender. 

A contratação de um serviço especializado dessa ordem seria, porém, 

bastante onerosa. Uma alternativa poderia ser uma espécie de projeto piloto 

com um número pequeno selecionado de associados e associadas que 

também estivessem dispostos a fazer parte desse projeto. Mas mesmo isso a 

Diretoria não se animou ainda a implementar, devido a seu custo. Ainda 

assim, os dados obtidos com a pesquisa de hábitos de saúde nos têm sido 

úteis, particularmente quando da requisição de autorização para 

tratamentos específicos. Observamos também que a própria UNIMED tem 

enviado a nossos associados e associadas lembretes de consultas que são 

recomendadas serem feitas regularmente em espaços determinados.  

 

4. Cargo de secretário ou secretária da Diretoria. Com a transferência de Carlos 

Eberle para Honduras na metade do ano, ficará vago o cargo de secretário da 

Diretoria. A Diretoria se propõe a efetuar um remanejamento interno na 

Diretoria e a convidar outro associado ou associada residente nas 

proximidades da sede da AMA na condição de assessor ou assessora para 

auxílio nessa tarefa. Futura assembleia da AMA poderá se manifestar em 

definitivo para o restante do mandato da Diretoria. 

 

 

Agradecimentos 

 

Como em anos anteriores, temos recebido de nossos associados e associadas, 

pelos mais diferentes meios, manifestações de agradecimento à AMA. Algumas 

emocionantes. Menciono aqui, sem identificação da pessoa, mas residente longe da 

sede da AMA, uma cartinha escrita à mão que, entre outra coisas, diz: “Estou longe e 

quase fora de combate, mas não me sinto excluído.” Disse, inclusive, estar entrando nas 

“batalhas finais”. Mas ele fez questão de nos transmitir: “Muito obrigado pelo sempre 



pronto atendimento que tivemos das funcionárias. Nunca mediram esforços quando 

estivemos em apuros.” Também estendeu “Parabéns à Diretoria” e menciona a 

“coragem ética” com a qual a AMA estaria sendo dirigida. E aí acrescenta aquela frase: 

“Estou longe e quase fora de combate, mas não me sinto excluído.” Uma manifestação 

assim nos emociona, conforta e anima. Somos, de nossa parte, imensamente gratos a 

ela. E ficamos felizes em constatar que aquelas batalhas mencionadas não foram 

“finais”. Ele segue nosso associado, apoiado pela AMA.  

 

O projeto AMA depende do apoio e da dedicação de muitas pessoas e também 

da IECLB. A todas queremos agradecer:  

- À nossa equipe que trabalha com dedicação na administração e 

em nosso escritório, que se compõe da Manoela, da Simone e da Susan  

- Ao Amauri Ludwig e à equipe de seu escritório contábil, que 

preparam com cuidado nossos balancetes e o balanço anual  

- À Aloisio Martins Auditores Associados SS Ltda. – 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 apareçam  

- Aos membros do Conselho Fiscal que com responsabilidade têm 

se debruçado sobre nossas contas.  

- Aos membros e colegas da Diretoria que não têm medido esforços 

no cuidado da AMA. Como mencionado, em meados do ano, nosso secretário 

estará se transferindo para Honduras. Um agradecimento especial a ele pela 

dedicação que tem tido no cargo assumido. Desejamos que Deus acompanhe 

com suas bênçãos a ele e à esposa Soraya nas novas responsabilidades que 

assumirão na cooperação ecumênica internacional.  

- À Presidência e à equipe da Secretaria Geral da IECLB, pelo apoio 

nunca negado à AMA  

- Aos campos de atividade ministerial na IECLB pelo apoio 

financeiro tão necessário à proteção da saúde de seus ministros/as  

- A todos/as associados/as que apostaram e apostam na proposta 

da AMA.  

Todos/as, de uma ou outra maneira, seguimos empenhados em manter 

a AMA como uma entidade sólida, prestadora de importante serviço na área da 

saúde na IECLB. É uma caminhada conjunta que empreendemos. Que Deus nos 

acompanhe e oriente nesse caminhar. 

  

Muito obrigado.  

  

Walter Altmann, Presidente,  

em nome da Diretoria  

 


