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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 29 DE JUNHO DE 2019, NO
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (29/06/2019),
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 21 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-) Cancelamento do
Contrato 2507, Plano de Assistência Médica, Convênio APROESP x Unimed Taubaté;
2-) Orientações e providências tomadas pela APROESP; 3-) Outros assuntos. Em
seguida o professor Elias Rahal iniciando com a palavra, teceu comentários quanto ao
aumento abusivo oferecido pela UNIMED Taubaté para o contrato 2507, informando a
todos que a APROESP sempre negociou patamares abaixo do que estava sendo
imposto pela UNIMED, que aplicou 38,35% de reajuste no contato, retroativo a 1º de
junho de 2019. Informou que encaminhou denúncia à ANS objetivando salvaguardar os
direitos de seus associados (usuários do plano) e obstar o reajuste abusivo. Comunicou
que diferentemente do que está sendo alardeado pela UNIMED Taubaté, solicitou
apenas, o cancelamento do Contrato 5018 (contrato NOVO, celebrado em junho de
2018), o que não afetaria os usuários do contrato 2507 (o mais antigo, firmado em
1993). Frisou, ainda, que o contrato era Coletivo por Adesão – Associativo. Após vários
esclarecimentos, o Sr. Elias Rahal passou a palavra ao Sr. Esnel Cunha, assessor
especial da presidência, o qual esclareceu a todos que sempre negociou, por
determinação da presidência da APROESP, os reajustes com a UNIMED Taubaté, tendo
logrado êxito em todos eles, sempre preocupado em defender os associados usuários
do Plano Médico, que foi, tem sido e sempre será a premissa da associação. Sr. Esnel
apresentou todos os documentos que foram encaminhados a ANS, e-mails de
negociações com a UNIMED Taubaté, inclusive, email enviado pela própria UNIMED à
APROESP, retomando as negociações, onde a associação apresentou nova
contraproposta de 18% e 6% de reajusta para os contratos 2507 e 5018. Informou que
o email com a nova contra proposta foi enviado em 13/06 e que no dia 19/06, para
surpresa da associação, recebera 02 telegramas da UNIMED Taubaté, “cancelando” os
contratos. Fato este caracterizado como de total má fé e mal intencionado, uma vez
que havíamos enviado proposta e retomado as negociações. Informou que já estava
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negociando com outras empresas de medicina de grupo, tais como: Santa Casa, Ativia,
Grupo São José, Intermédica, Amil, Medial Saúde e outras UNIMEDs (Caçapava, Pinda,
São José dos Campos, etc), objetivando dar opções mais acessíveis e com menor preço,
aos usuários, para migrá-los, mantendo assim, seus planos e tratamentos. No tocante
ao item 2 da pauta, o prof. Elias Rahal passou a palavra para a Dra. Nathalia Paolicchi
Saud Calil, advogada da APROESP e responsável pelo jurídico da associação, a qual
esclareceu sobre as situações emergenciais, informando a todo que a APROESP irá
ajuizar a competente medida judicial, para pedir o ressarcimento dos valores pagos a
mais, bem como impetrar medida cautelar paras aqueles associados que estão em
tratamento médico ou em situações que não possam ter o plano encerrado. Em outros
assuntos, pauta 3, o professor Elias, esclareceu que a APROESP iria encaminhar aos
associados que se interessassem, cópias ( via email), de todos os documentos enviados
a ANS. 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 reunião, da qual 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 vinte e nove do mês de junho do ano
de dois mil e dezenove.

_____________________________________________________________________
Elias Rahal Neto - Presidente – Rg. nº 4.577.659 – SSP/SP
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