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                          Ata da Assembléia Ordinária do DAPIBGE de 25/ julho  /2019 
  

Mesa:  Benedito 
            Aurelia 
            Luiz 
  
Pauta:  Convenio com a Medmed 
             SIGEPE consignação 
             Sias – retirada de 10% dos valores recebidos no contracheque dos associados 
             GDIBGE 
             Precatórios / RPVs     
             Mensalidade de julho 
             Estatuto Novo 
 
Benedito iniciou a assembléia explicando que estavam sendo distribuídos  2 textos que seriam 
discutidos durante a assembléia. 
 
O Convenio com a Medmed foi assinado.  O DAP fez um investimento inicial  para os associados  
que estão com todos os seus dados corretamente preenchidos , são aproximadamente 5500.  Se 
o associado quiser fazer parte do plano de saúde  terá de pagar a anuidade.  Os associados que 
não estão com os seus dados completos no banco de dados do DAP também poderão aderir ao 
plano, porém pagarão a anuidade total. O Dap enviará comunicação para os associados, e estes 
optarão pela adesão ou não ao plano de saúde. 
Benedito passou a palavra para o Anderson para explicar o convenio. 
  
Anderson colocou que  a Medmed estava muito contente de ter assinado o convenio com o 
DAP, e que a partir de 05/08 todos os 5500 associados enviados na lista do DAP já poderão ter 
descontos na aquisição dos remédios, essa parte do convenio abrange todas  as unidades da 
federação. 
  
O DAP também conseguiu 50% de desconto da anuidade para quem quiser aderir ao plano de 
saúde e estiver na lista enviada. 
  
Será disponibilizado no site do DAP um link  que dará acesso ao site da Medmed. Nesse link 
abrirá uma pagina para preencher o CPF  e a data de nascimento.  Teremos 3 opções : emissão 
da carteira , rol das farmácias que tem convenio e os médicos/dentistas, médicos/dentistas e 
clinicas do convenio. 
  
Os descontos dos remédios  variam de 20% a 60%  e são para todas as unidades da federação. 
Os médicos/dentistas e clinicas conveniados, por enquanto apenas no Rio . A carteira é virtual e 
a Medmed está estudando como disponibilizar a carteira para quem não tem internet e nem 
celular. 
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Sigepe consignação - o governo, pelo terceiro mês, não efetuou a consignação das 
mensalidades. Em junho Benedito foi a Brasília e tentou resolver o problema junto ao Serpro e 
ao Ministério da Economia. No Serpro foi bem recebido e no Ministério da Economia, foi 
atendido pelo interfone e a sugestão foi que o DAP se transformasse em uma Associação 
Recreativa para que retornasse a consignação. Entramos com uma liminar na justiça em Brasilia 
e ganhamos.  Estamos aguardando para ver se sairá novamente a consignação da mensalidade 
no contracheque de julho.   Se não sair, voltaremos a acionar a justiça para que seja cumprida a 
ordem judicial.  
  
SIAS  contribuição compulsória  dos valores retirados do contracheque dos associados pela SIAS 
- o Dap agendou uma  reunião para 30/07 e tentaremos resolver administrativamente. Se não 
houver solução, o Dap ira a justiça para tentar impedir a redução dos proventos dos associados 
da SIAS. 
  
Precatórios / RPVs -  vários associados tem nos comunicado que estão recebendo ligações  de 
escritórios que estão propondo a compra dos RPVs e dos precatórios. O Dap orienta aos 
associados para que não vendam, mas caso desejem vender, o escritório CMO dará toda a 
assistência jurídica e também, se necessário, fará consulta o DAP.  
  
Mensalidade de julho -  Benedito colocou sobre o problema da emissão de boletos de 23,00 e 
comentou o terceiro texto, que foi disponibilizado as pessoas presentes na assembléia, coloca a 
proposta do deposito identificado de 100,00 na conta do Dap para o pagamento de 10 meses da 
mensalidade no valor de 10,00. Se o associado estiver sem débitos com o DAP, esse valor será 
para a quitação de 10 meses de mensalidades, se estiver  com debito, esse valor quitará todo ou 
parte do debito ( dependendo da divida) e o restante pagara algum ou alguns meses de 
mensalidades futuras. A proposta é que , quando voltar a consignação no contracheque, 
devolveremos o dinheiro que ficou a mais.  Em seguida perguntou a assembléia se estava ou 
não de acordo, e ninguém se manifestou contra. 
  
Estatuto Novo – está no site uma proposta de novo estatuto para o DAP, que foi elaborada com 
base em alguns outros estatutos pesquisados.  A idéia é que os associados leiam e enviem 
sugestões e dividas para o mail da divulgação, e na próxima assembléia aprovaremos ou não as 
mudanças efetuadas.  Na assembléia de 17 anos do DAP esperamos ter o novo estatuto 
vigorando.  
  
 Benedito em seguida, passou a palavra a professora de inglês Ana Lucia, que explicou como 
desenvolve o seu trabalho de acordo com a necessidade de cada aluno, e a propostra é de 
preços acessíveis para os associados do DAP ou grupo de associados.  
  
Em seguida Guilhermina deu continuidade com a parte social.         
    


