
 

ATA nº 45 (Boletim 70) 
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e oito, às treze horas e trinta minutos , na 

sala do Conselho, Bloco da Reitoria, Campus de Uvaranas, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, com presença de 14 (quatorze) associados, em segunda chamada às 

quatorze horas foi instalada a Assembléia Geral Ordinária (Boletim 70), convocada pela 

Diretoria para discutir e deliberar os seguintes assuntos: 1) Relato das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria; 2) Proposta para alteração Regimental: a) Inclusão da 

versão 2008 do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; b) Alteração da 

abrangência geográfica da Pró-Saúde; 3)  Parecer do Conselho Curadores, 

apreciação e deliberação das contas referentes ao ano de 2007;4) Apresentação do 

estudo de viabilidade econômica elaborado pela comissão nomeada pela 

Assembléia de 10/10/2007. 
Primeira matéria - Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. Foi feito, pelo 

senhor Presidente, um breve relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. Não 

havendo dúvidas por parte dos presentes, a matéria em questão foi aprovada pelos 

associados presentes.  

Segunda matéria – Proposta para alteração Regimental: Inclusão de produto novo e 
solicitação de registro pela ANS  e exclusão do produto em fase de registro na ANS 
ambos a partir de abril de 2008, com o intuíto de mudar a Abrangência Geográfica 
do produto atual por estar sendo utilizado em desacordo com os padrões da ANS. 
Foi colocado em discussão pelo Sr. Presidente e depois de várias sugestões, chegou-se a 

um consenso da seguinte proposta redação para o item da abrangência geográfica da 

Pró-Saúde: a) Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa disponibiliza aos seus associados o atendimento em sua rede de 

credenciados nos Municípios de Ponta Grossa e Curitiba. B) O atendimento de Urgência 

e Emergência bem como as despesas médico-hospitalar-medicamentosa e laboratorial 

havidas com doenças do associado, realizadas por profissionais ou instituição da saúde 

localizadas em todo Território Nacional e reembolsadas de acordo critérios estabelecidos 

neste Regimento Interno. A proposta foi aprovada por todos os associados presentes. 

Terceira matéria  -  Inclusões da versão 2008 do rol de procedimentos e eventos em 

saúde da ANS ( atendimento por profissionais da saúde, procedimentos para 

anticoncepção, procedimentos cirúrgicos e invasivos, exames laboratoriais com 

diretriz de utilização). Foi colocado em votação, pelo senhor Presidente, a proposta da 



inclusão dos procedimentos e eventos em saúde da ANS de acordo com a  determinação 

da ANS para serem disponibilizadas a partir de 1º de abril do corrente ano. A  proposta foi 

aprovada por todos os associados presentes. Quarta matéria -   Parecer do Conselho 

Curadores, apreciação e deliberação das contas referentes ao ano de 2007. O 

associado e membro do Conselho de Curadores, Vanderson Romko, fez um breve relato 

sobre a apreciação e deliberação das contas referentes ao ano de 2007. Não havendo 

dúvidas por parte deste Conselho a apreciação e deliberação das contas referente a 

2007, foi aprovada pelos associados presentes.  

Quinta matéria -  Apresentação do estudo de viabilidade econômica elaborado pela 

comissão nomeada pela Assembléia de 10/10/2007. Amaury dos Martyres, associado e 

presidente da comissão para estudo da viabilidade econômica da construção de uma 

edificação para instalação da sede administrativa da Pró-Saúde, solicitou ao senhor 

Presidente um prazo até 30 de junho do corrente ano para apresentação do referido 

estudo. Foi proposto pelo senhor Presidente um valor  de até R$ 1.500.000,00 (hum 

milhão e quinhentos mil reais) para compra ou construção de um imóvel, sendo este 

aprovado por todos os presentes. O associado Carlos Luciano Sant’Ana Vargas propôs 

dentro da mesma matéria ao senhor Presidente que o sócio, Luiz Antonio Rigailo, 

substituísse a vaga da sócia, Karim Gomes Margraf, integrante da comissão de estudo, 

por motivo de demissão da mesma da Pró-Saúde. A proposta foi aprovada por todos os 

presentes. 

O Presidente, Nelson O. Postiglioni, fez aos associados presentes, uma proposta dentro 
dos assuntos gerais para permitir por um prazo de até 30 dias a partir da data da 
divulgação do boletim nº 71, a entrada de servidores da UEPG, que tiverem outro 
plano de saúde e que o mesmo já tenha cumprido a carência, migrarem para a Pró-
Saúde cumprido apenas a carência parcial de apenas 4 meses. Colocada em votação 
pelo senhor Presidente, todos os presentes aprovaram  a proposta. Não havendo nada 
mais a tratar o senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e 
encerrou a Assembléia da qual foi lavrada a presente ata por mim, Lilian 
Schnarndorf, 1º Secretária, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
Ponta Grossa, quatro de março de dois mil e oito. 
 

 
 


