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ATA DE REUNIÃO DE ASSOCIADOS DA APROESP – ASSOCIAÇÃO DOS 
PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2019, NO 
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. 
 
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (06/07/2019), foi 
realizada no Auditório (Espaço Multiuso - Vereador Rodson Lima Silva) da Câmara 
Municipal de Taubaté, sita a Av. Professor Walter Taumaturgo, 208 - Jardim das 
Nações, Taubaté, a reunião com associados usuários do Plano de Assistência Médica 
UNIMED Taubaté, referente ao Contrato 2507, que atenderam convocação feita 
através de e-mails, telefonemas e WhatsApp, em primeira chamada, às nove e trinta 
horas, com a presença de 47 pessoas, as quais assinaram a lista que seguirá anexa a 
esta ata. Em seguida, dando inicio a reunião, o diretor presidente da APROESP, prof. 
Elias Rahal Neto, determinou que fossem distribuídas as pastas de documentos 
necessários para o acompanhamento da pauta da Reunião: 1-) Esclarecimentos sobre a 
diferença entre Distrato e Encerramento - Contrato 2507, Plano de Assistência Médica, 
Convênio APROESP x Unimed Taubaté; 2-) Ajuizamento de Ações Judiciais de Pessoa 
Jurídica e Litisconsorte, com grupos de pessoas, de 30 a 40 usuários; 3-) 
Aprovação/Autorização de Fundo de Caixa para custeio das Ações Judiciais; 4-) 
Documentação para subsidiar as ações judiciais coletivas e grupais; 5-) Distribuição de 
tarefas para ampliação de contatos dos usuários; 6-) Migração de todos os usuários do 
Contrato 2507 para a UNIMED de Pindamonhangaba e 7-) Comissão de Usuários do 
Plano Unimed Taubaté, Contato 2507. Dando inicio a reunião, o Prof. Elias Rahal, 
comunicou aos presentes, sobre a reunião havida no dia 29 de junho p.p., notificando-
os acerca dos desdobramentos da mesma. Frisou sobre a importância dos associados 
procurem a APROESP, pois a UNIMED vem noticiando inverdades acerca do 
cancelamento do Contrato, o qual fora cancelado pela própria Unimed, conforme 
telegrama enviado a APROESP, datado de 19 de junho de 2019. Explicou sobre a 
diferença entre Distrato e Cancelamento de Contrato, para todos ficassem cientes.  No 
toante ao item 2 da pauta, informou aos presentes que o Departamento Jurídico da 
Associação já está preparando as peças para ajuizar as ações em nome da entidade, de 
forma individual para os usuários que estão em situação de tratamento, hemodiálise, 
etc e em grupos de pessoas, para buscar o ressarcimento dos valores pagos, por conta 
do reajuste abusivo da UNIMED Tté.  Com relação aos itens 3 e 4 da pauta, colocou em 
discussão a criação de um Fundo de Caixa Extra, objetivando custear as despesas 
judiciais, para que ajuizemos as ações, conforme aqui proposto, para salvaguardar e 
ressarcir os prejuízos aos associados usuários do Plano Médico UNIMED Tté. 
Outrossim, informou a todos os presentes, sobre quais documentos serão necessários 
para subsidiar as petições e sobre o prazo pára que os mesmos entreguem os mesmos. 
Quanto ao item 5 , solicitou que indicassem membros para criação de Comissão de  
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Associados Usuários do Plano Unimed, objetivando uniformizar e acelerar os contatos 
com os demais usuários, para que se forme um grupo maior de interessados. Quanto a 
este tópico, ficou definido que 1 associados (Antonio), utilizarão as dependências da 
subsede de Taubaté, para fazerem os contatos via telefone e e-mail, com todos os 
demais associados/usuários e com aqueles que são usuários e deixaram a associação. 
Tomando a palavra, o prof. Elias Rahal notificou a todos sobre a reunião havida com a 
UNIMED de Pindamonhangaba, a qual ocorreu no dia 03/07/19, onde ficou acordado 
que a Unimed irá absorver todas as vidas do Plano Unimed Taubaté, as quais deverão 
migrar coletivamente para a UNIMED de Pinda. Esclareceu ainda, que no dia 10/07 p.f, 
a APROESP terá em mãos a proposta com o estudo de preços dos Planos Local e 
Regional – UNIMED Pinda, que serão oferecidos aos associados da APROESP. Após 
discorridos os assuntos da pauta, o prof. Elias passou a palavra aos presentes. Depois 
de debatidos exaustivamente os itens da pauta, foram os mesmos, colocados em 
votação e em seguida, aprovados por unanimidade. A seguir, o Prof. Elias agradeceu a 
presença de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o Professor Elias Rahal 
Neto, após esclarecer que a APROESP iria iniciar tratativas com a UNIMED de 
Pindamonhangaba e enviar novo comunicado de esclarecimentos a todos os 
presentes, encerrou a presente reunião, da qual eu, Aline Souza, secretária “Ad hoc”, 
secretariei e lavrei a presente Ata, que após lida, segue anexada a lista de presença, 
assinada pelos presentes. Taubaté, aos seis do mês de julho do ano de dois mil e 
dezenove. 
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