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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021 

Política de destinação de lucros / superávits / sobras 

Tratando-se de uma cooperativa a destinação das sobras é definida pela Assembleia 

Geral Ordinária. Podendo ser destinado a distribuição entre os cooperados 

proporcionalmente às operações com cooperativa, bem como ter destinação para 

fundos ou reservas. 

Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na 

"performance" da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício; 

Sobras de: 7,12 %   

Reajuste da Unidade de Serviço do Cooperado em Julho de 2021 de 4,00 %; 

Reajuste na Unidade de Serviço do Cooperado em Setembro de 2021 para 

atendimento em Intercâmbio de 2,56%; 

Aumento da quantidade US (unidade de Serviço) sobre alguns atos; 

GTO (Guia de Tratamento Odontológico ) Digital; 

Aumento de  40% dos valores de Remuneração para os Plantonistas do  Plantão 24 

horas; 

Parcerias com Corretoras; 

Contratação de outro Auditor Odontológico; 

Contratação de Prestação de Serviço Atuarial; 

Adequações da LGPD. 

Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s); 

Em Janeiro de 2022, reajustaremos a Unidade de Serviço do Cooperado em 5,88%. 

Também para 2022 iremos dar continuidade à participação de Sipats de empresas 
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contratantes; manteremos programas de incentivo ao cooperativismo para nossos 

cooperados; cursos de aprimoramento técnico-científicos para cooperados; cursos de 

aprimoramento para colaboradores e auxiliares de consultórios odontológicos através 

da Parceria com o Sebrae; incrementar atualização tecnológica de equipamentos, 

adequação e melhoria do departamento comercial; Participação na Convenção da 

Uniodonto do Brasil.  

Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos 

recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e 

prevenção à saúde; 

Adequação do mobiliário funcional para ergonomia dos colaboradores; aquisição de 

máquina de impressora do Cartão do Beneficiário Uniodonto para entrega imediata 

no ato da assinatura de planos. 

Investimento na área de TI: Backup em nuvem; Aquisição da Família Microsoft 365; 

e-mail Exchange online e arquivos ondrive. 

Em Novembro, mês de aniversário da Cooperativa- 31 anos- realizamos cursos com 

Dr. Cassio R Scardueli, Fluxo Digital e Dr. Dr Helio Rui Dutra, Facilitando a sua 

forma de atuar com resinas e Clareamento caseiro e seus benefícios. 

Resumo dos acordos de acionistas; 

Segundo a legislação das cooperativas não há acordo de acionistas em sociedades 

cooperativistas. 

Não há planejamento pela Diretoria Executiva de resgate de títulos e valores 

mobiliários. 

Emissão de debêntures; 

A legislação cooperativista não prevê a emissão de debêntures 

Não há sociedades coligadas e controladas pela operadora 
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