
 

 
 
 
 
 

Assembleia Geral – ADPEC 29.11.2022 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Data 29 de novembro de 2022 

Horário  17 horas 

Modalidade Virtual (via aplicativo ZOOM) 

Presidência da AGE Gustavo Gonçalves de Barros 

Secretário Régis Gonçalves Pinheiro 

 p 

Pauta 

1. Informes; 

2. Unimed - cancelamento do contrato 2179 (congelado) e 

migração para o contrato 30104 - condições; 

3. Novo contrato com novos planos; 

4. Assuntos gerais. 

 
Ao iniciar a AGE, o Vice-Presidente no exercício da Presidência da ADPEC leu o edital de 
convocação e posteriormente foram escolhidos os associados Gustavo Gonçalves de Barros e 
Régis Gonçalves Pinheiro para Presidente e Secretário da AGE, respectivamente. Não houve 
informes. O Presidente da AGE cumprimentou todos os colegas associados que estavam 
presentes e deu início aos debates sobre os tópicos da pauta. Ponderações quanto à Unimed 
- cancelamento do contrato 2179 (congelado) e migração para o contrato 30104 (condições) 
e novo contrato com novos planos: o Presidente em exercício da ADPEC passou a palavra para 
a representante da UNIMED FORTALEZA, Nágila Serpa, que se apresentou e fez um breve relato 
explanando as alterações no contrato, de modo a beneficiar os associados. Explicou que o 
contrato 2179 está congelado, devido à um regramento da ANS, o que impossibilita a inclusão 
de novas vidas no referido contrato. Informou que a UNIMED duas negociações anuais com a 
ADPEC, em razão dos dois contratos distintos. Uma negociação acontece no mês de abril 
(contrato 2179 - congelado) e a outra em dezembro (contrato 30104 - fatura única 
descongelado). Visando unificar os contratos, facilitar as transações de negociação dos 
percentuais de renegociação e tornar o contrato mais isonômico e acessível para todos os 
associados, pois passariam a ter a mesma tabela de valores e os mesmos produtos, foi 
proposta a realização de uma transferência do contrato 2179 para o 30104. A representante 
da UNIMED FORTALEZA, Nágila Serpa, pontuou ainda que na gestão anterior não houve 
flexibilidade para a referida transferência, pois não seria possível migrar os ascendentes dos 
associados que já estão inseridos no contrato 2179. Excepcionalmente, na atual gestão, foi 
possível conseguir abertura para a realização dessas transferências, de maneira que nenhum  



 

 
 
 
 
associado usuário do contrato 2179 seja prejudicado e permaneça com todos os benefícios 
que já estão inclusos nos seus contratos. Todos os direitos que os beneficiários do contrato 
2179 já adquiriram serão resguardados por intermédio da elaboração de um aditivo ao 
contrato 30104. A premissa dessa unificação seria beneficiar os associados que estão no 
contrato 2179, trazendo todos para o contrato 30104, tendo em vista que a tabela de valores 
é menor. A partir dessa possibilidade, a representante da UNIMED citou que passou a negociar 
com a diretoria da Associação, para expor os benefícios para toda a categoria. Enfatizou ainda 
que essa transferência ocasionará inicialmente uma perda de receita para a UNIMED, mas que 
futuramente será benéfica, pois haverá mais adesões e inclusões ao plano, devido ao valor da 
mensalidade que é mais acessível. Narrou que a redução no valor da mensalidade é de 
aproximadamente 12% (doze por cento) e que já passou a tabela com os novos valores para a 
secretaria da ADPEC, para que possa disponibilizar para os associados. Por fim, informou que, 
para que haja a transferência de contrato, todos os associados que hoje em dia usufruem do 
contrato 2179 precisam optar pela transferência para o contrato 30104. Salientou que essa 
transição é tranquila e segura e que já ocorreu outras vezes com outras empresas que a 
UNIMED é parceira. Ademais, enfatizou que, além da situação de transferência de contratos, 
hoje em dia os contratos da ADPEC só dispõem de um produto, que é o MULTIPLAN sem 
coparticipação, que é o produto mais completo da UNIMED. Frisou que existe a possibilidade 
de trazer novos produtos para o novo contrato, que seriam planos MULTIPLAN sem 
coparticipação e com coparticipação, SALUTE e SALUTE MAX e informou que os portfólios de 
planos de saúde serão disponibilizados para análise dos associados, a fim de optarem por 
aquele que satisfaçam melhor suas necessidades. Ao finalizar sua fala, a representante Nágila 
Serpa agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para sanar todas as dúvidas dos 
associados presentes. O associado Efraim Rebouças realizou alguns questionamentos acerca 
do método de pagamento do novo contrato, tendo em vista que no contrato 2179 o 
pagamento se dá mediante boleto. A gerente Nágila Serpa respondeu que atualmente o 
contrato 30104 é um contrato de fatura única, no qual 90% (noventa por cento) dos associados 
realiza o pagamento em folha e os outros 10% (dez por cento) realizam depósito em conta 
para a Associação. Informou que, ao apresentar a proposta de transferência para a diretoria, 
sugeriu que a ADPEC contrate uma empresa de boletagens, para que o associado continue 
recebendo o boleto em sua residência. A empresa contratada realiza o contato com o 
associado, recebe o valor e repassa para a associação. O associado e tesoureiro Paulo Bentes 
realizou algumas ponderações e afirmou que a possibilidade de transferência é positiva e 
benéfica para os associados, pois continuam mantidos os planos já oferecidos, as carências e 
há a redução no valor das mensalidades, além da gama de novos produtos que serão 
oferecidos. Ademais, enfatizou que o reajuste que ocorreria em abril do ano que vem para o 
contrato 2179 não será aplicado, tendo em vista que o novo contrato englobando os dois 
contratos atuais terá vigência a partir de fevereiro de 2023, sendo reajustado somente em 
fevereiro de 2024. A gerente Nágila Serpa confirmou a informação repassada pelo associado 
e tesoureiro Paulo Bentes. A associada Andréa Rebouças realizou alguns questionamentos que 
foram respondidos pela gerente Nágila Serpa. A representante da UNIMED ainda esclareceu 
todo o processo interno e externo de transição de um contrato para outro. Explicou que, 
internamente, a ADPEC precisa comunicar aos associados sobre a transferência, repassando o 



 

 
 
 
 
aditivo do contrato e colhendo a autorização de todos de forma individual. Explanou também 
a parte externa, que é a de operacionalizar o aditivo do contrato 2179 ao 30104, com todos os 
direitos dos associados inclusos, sem perca de carências, informativo da alteração da data-
base e tabela que passaria a vigorar, de modo a assegurar os associados com a transferência. 
Após as discussões, o Presidente da AGE questionou se algum dos colegas presentes tinha 
alguma dúvida ou se já seria possível passar para os encaminhamentos. Sem que houvesse 
objeções, foi aprovado pelos associados presentes o encaminhamento para a secretaria da 
ADPEC contactar os colegas associados usuários do contrato 2179, a fim de colher as 
autorizações para a transferência de todos para o contrato 30104 até o final do mês de 
dezembro do corrente ano. Não havendo mais nada a deliberar, o Presidente da AGE deu por 
encerrada a presente sessão, cuja ata será assinada digitalmente. 

 
Fortaleza/CE, 29 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Gustavo Gonçalves de Barros 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da ADPEC e Presidente da AGE 

 
 
 
 
 

Régis Gonçalves Pinheiro 
Secretário da AGE 
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