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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 
APROESP – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADAS NO 
DIA 30 DE MARÇO DE 2019. 
 
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (30/03/2019), foram 
realizadas na Sala São Paulo, Hotel Faro, sito a Av. Assis Chateaubriand, 187, Jd. 
Independência, Taubaté, SP, as Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária, 
conforme convocação feita através do Edital publicado no Jornal O VALE, do dia 27 de 
março de dois mil e dezenove (27/03/2019), pág. 7, Caderno Classificados, em primeira 
chamada, às 09:00hs, com 50% (cinqüenta por cento) mais 1 e, em segunda chamada, 
às 10:00hs, com qualquer quorum. Em seguida, dando inicio a assembléia, em segunda 
chamada, às dez horas, o diretor presidente da APROESP, prof. Elias Rahal Neto, 
determinou que fossem distribuídas as pastas de documentos necessários para o 
acompanhamento da pauta e fez uma leitura do Edital de Convocação: Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária: 1) Aprovação de Contas, Balancetes, Balanço Geral, 
Livros Diário e Razão do Exercício de 2018; 2) Parecer e aprovação do Conselho Fiscal 
referente ao exercício de 2018; 3) Majoração da mensalidade/contribuição associativa 
no valor de R$ 2,00 (dois reais) por associado, para custeio e investimento da 
associação, a partir de 1º de maio de 2019; 4) Ratificação da autorização para a 
APROESP firmar contratos de execução das obras e vendas de unidades dos 
Empreendimentos Fonte Imaculada I, II e III; incorporar imóveis e renovar as 
incorporações existentes; 5) Lançamento para vendas do Empreendimento Altos Bela 
Vista (Fonte Imaculada I); 6) Pré-Lançamento do Empreendimento Residencial Casa 
Grande (Fonte Imaculada III). Em seguida o professor Elias Rahal apresentou as peças 
contábeis e explicou com detalhes o Balanço Patrimonial, os documentos registrados, 
os resultados satisfatórios e o parecer elaborado pela contadora Janira Campos Arruda 
– CRC.1.SP nº 053329/0-0, que apresenta o seguinte resumo: Análise Técnica – 
Demonstrações Contábeis: A entidade apresenta no ano de 2018, um superávit de R$ 
355.256,98 (trezentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e 
noventa e oito centavos) dos quais R$ 266.245,35 (duzentos e sessenta e seis mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) refere-se a superávit 
operacional da entidade e R$ 89.011,63 (oitenta e nove mil, onze reais e sessenta e 
três centavos) refere-se aos recebimentos de acordos judiciais ocorridos no período. O 
valor operacional acima exposto, é considerado extremamente satisfatório, levando-se 
em conta a crise política e econômica vividas no país, no ano analisado. Ainda assim, a 
entidade elevou seus investimentos em aproximadamente 26,78%, conforme aponta o 
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grupo de créditos diversos que é co posto pelos valores colocados nas obras 
denominadas Fonte Imaculada I, II, III, obras estas, quere receberam o montante total 
de R$ 266.329,05. As aplicações financeiras apresentam um crescimento de 
aproximadamente  23,45% e o resultado não operacional apresentado no balanço 
encontra-se em conta de bloqueio judicial no ativo da Associação até que seja 
disponibilizado pela justiça. As contas do imobilizado e consórcios também receberam 
investimentos um pouco menores na ordem de R$ 89.761,57, mas não menos 
importantes, já que representam a manutenção e incremento daquilo que já existe na 
entidade, além de um crédito para aquisição de novos imóveis. Em seguida, foi feita a 
leitura do Parecer do Conselho Fiscal: “..tendo examinado atentamente os dados 
apresentados nos documentos, livros e relatórios e parecer técnico da contabilista 
Janira Campos Arruda, o Conselho aprova as contas do exercício de 2018 (dois mil e 
dezoito), sem restrições”.  Após discorridos os assuntos do itens de 1, 2 da pauta, o 
prof. Elias passou a tecer comentários e discorrer sobre os pontos pertinentes ao item 
3, Majoração da mensalidade/contribuição associativa no valor de R$ 2,00 (dois reais) 
por associado, para custeio e investimento da associação, a partir de 1º de maio de 
2019, o professor Elias Rahal iniciando com a palavra, teceu comentários quanto a 
majoração da mensalidade, o prof. Elias Rahal esclareceu sobre a necessidade de 
aumento da taxa associativa (mensalidade), em R$ 2,00 (dois reais), haja vista que é 
imperioso que se invista mais em ações que visem melhorias para seus associados, 
conquista de mais benefícios e na defesa dos direitos adquiridos. Ressaltou sobre a 
importância de se ter recursos para fazer frente aos custos e despesas mensais da 
APROESP (água, luz, telefone, correios, mala-direta, etc) e também informou sobre as 
despesas extras havidas entre setembro e dezembro de 2018, que culminaram com o 
cercamento total dos terrenos dos imóveis Fonte I, II e III, que objetivou obstar 
qualquer possibilidade de invasão, antevendo-se ao que ocorrera no Fonte I. 
Esclareceu, ainda, que se trata de medida necessária para que a entidade possa 
manter receita suficiente para poder arcar com seus compromissos e poder executar 
as premissas básicas em busca sempre de benefícios aos seus associados. Justificou, 
ainda, que a mensalidade não sofre alteração há 1 (ano) e que este aumento também 
se deve em virtude de que a entidade necessita de caixa extra para custear despesas 
relacionadas à execução do Empreendimento Fonte Imaculada I e III. Em razão deste 
aumento, a mensalidade associativa será majorada em R$ 2,00 (dois reais), passando 
dos atuais R$ 32,02 (trinta e dois reais e dois centavos) para R$ 34,02 (trinta e quatro 
reais e dois centavos). Destacou ainda, que apesar destas dificuldades, a instituição 
não precisou tomar empréstimos junto a bancos e tem se mantido heroicamente, com 
medidas austeras. Diante deste quadro, é que optou-se pela majoração do valor da 
mensalidade associativa e que a mesma passe a vigorar a partir de 1º de maio de 
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2019, a ser descontado no holerite no mês de junho de 2019. Log em seguida, passou a 
discussão da pauta de item 4, Ratificação da autorização para a APROESP firmar 
contratos de execução das obras e vendas de unidades dos Empreendimentos Fonte 
Imaculada I, II e III; incorporar imóveis e renovar as incorporações existentes. Com 
relação ao tema da pauta 4, esclareceu que as tratativas para venda do Fonte II e 
execução das obras do  Fonte Imaculada I (Empreendimento Altos Bela Vista), 
informou que o mesmo está sendo construído pela KSE Construções e já está em fase 
de liberação de “Habite-se Parcial” (18 casas) e com as vendas aceleradas, tendo sido 
realizado seu lançamento oficial, no último dia 30/03/2019, no Hotel faro, em Taubaté. 
No tocante ao Fonte Imaculada III (composto por 196 apartamentos, denominado 
Empreendimento Residencial Casa Grande), esclareceu que estamos com o projeto 
aprovado e que o Alvará será entregue em breve. No tocante aos itens 5 e 6, o prof. 
Elias Rahal informou aos presentes que, no último sábado, dia 30 de março, a 
Associação dos Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado de 
São Paulo realizou um encontro com seus associados e convidados no 1º Café Aproesp, 
que aconteceu no Faro Hotel, em Taubaté. O evento foi idealizado para que a 
Associação pudesse apresentar e relembrar sua história e alguns casos de sucesso, 
como prêmios que foram recebidos por ações executadas junto à sociedade, tais como 
o Prêmio Itaú Unicef e o Prêmio Quality Brasil. Além disso, alguns parceiros estavam 
presentes para divulgar os benefícios oferecidos, tais como Convênio Médico, 
Convênio Odontológico, Seguro de Vida e Auxílio Funeral, Assessoria Jurídica (em 
todos os ramos do direito: previdenciário, cível, administrativo, trabalhista, tributário, 
sindicâncias administrativas, recursos administrativos envolvendo tanto a vida 
funcional, quanto assuntos particulares, dentre outros), Convênios com Faculdades, 
Universidades, Clínicas, Farmácias (manipulação e outras), Cursos de Inglês, Cursos de 
pós-graduação, Óticas, Convênios com diversas clinicas e consultórios 
médicos/laboratoriais, com pagamento de valores reduzidíssimos, Convênios para 
Cursos de Informáticas, dentre outros. No entanto, o objetivo primordial do encontro 
foi a formalização do lançamento do primeiro empreendimento imobiliário projetado 
por uma associação, em parceria com a KSE Empreendimentos Imobiliários Ltda, que 
está sendo construído em Taubaté, o Condomínio Altos da Bela Vista, com 34 casas 
térreas, e do pré-lançamento do empreendimento Residencial Casa Grande, onde 
serão construídos 196 apartamentos em duas torres.  O intuito da Aproesp com esses 
projetos foi desconstruir o conceito de que tudo o que é popular tem qualidade 
inferior ou só serve por ser o básico. Os imóveis estão sendo construídos com o que há 
de mais moderno na área da construção civil. Para exemplificar, toda a estrutura de 
fiação elétrica, de telefonia e internet, são subterrâneas, o que garante uma maior 
segurança aos moradores e transeuntes, além da questão estética, já que não há 
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postes na frente das casas. Os empreendimentos serão financiados pela Caixa 
Econômica Federal, dentro dos critérios do Projeto Minha Casa, Minha Vida e  do  Casa 
Paulista do Servidor Público, e oferece condições especiais e subsídios para os 
associados, podendo ser cumulativo, no caso de servidor estadual. Em arremate, o 
prof. Elias Rahal informou à plenária, que iria deliberar sobre outros assuntos de 
interesse da entidade, o que foi de pronto aceito por todos. Com a palavra informou 
sobre ações da associação, visando firmar novas parcerias e a retomada de parcerias 
antigas, no âmbito da cooperação para firmar convênios objetivando a apresentação e 
viabilização  de projetos habitacionais, culturais, educacionais , dentre outros. Em 
razão da explanação, solicitou autorização da plenária para captação de recursos, a 
nível nacional e internacional, com organismos do terceiro setor e/ou privados. Ainda, 
com a palavra, solicitou, também, autorização para, em nome da entidade, 
empreender viagens nacionais e internacionais, fazer intercâmbios com países da 
Europa (notadamente os ibéricos), objetivando captar os recursos, por intermédio de 
parcerias e /ou convênios, como dito anteriormente. Depois de debatidos 
exaustivamente todos os itens da pauta, foram os mesmos, colocados em votação e 
em seguida “todos aprovados por unanimidade”. A seguir, o Prof. Elias agradeceu a 
presença de todos os presentes: cooperados, Diretores da APROESP e funcionários. 
Nada mais havendo a tratar, o Professor Elias Rahal Neto encerrou as Assembléias, 
que eu, Esnel Cunha Barbosa, secretário “Ad hoc”, secretariei e lavrei a presente Ata, 
que após lida, segue anexada a lista de presença, assinada pelos presentes. Taubaté, 
aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. 
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______________________________________________________________________ 
Dra. Nathalia Paolicchi Saud Calil – Advogada – OAB/SP nº 290.648 


