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Objetivo deste boletim é divulgar  o trabalho desenvolvido em julho de 2012, divulgação das alterações  
resultantes da deliberação da última  ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA realizada em 17/07/2012,  bem 
como comunicar a realização da ASSEMBLEIA  EXTRAORDINÁRIA.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ALTERAÇÕES REGIMENTAIS - Divulgamos as alterações implementadas no Regimento Interno, resultante 
da deliberação da última Assembleia  Extraordinária, realizada em 17/07/2012:
Foi aprovado pela Assembleia: 

A) Os aumentos:
1) O aumento em 4,41% (quatro virgula quarenta e um por cento) da correção praticada de 51,70% 

para 56,11%, nos procedimentos médicos da Tabela da AMB 96, a partir  de agosto de 2012,  
informando os prestadores conveniados, através de um aditivo contratual de reajuste conforme a 
IN 42 e 49 da ANS, ou seja resultado da variação do IPC – FIPE de maio 2011 a junho 2012. 

2) Alteração dos valores das mensalidades para os sócios já  existentes com mais de um ano de 
contrato, conforme percentual fixado pela ANS de 7,93% a partir de junho de 2012.

3) O aumento  do valor  da  consulta, tanto  em consultório como  em ambulatório, de  R$ 100,00  para 
      R$150,00, a partir de 01/08/2012 pagas pelo associado  e não reembolsáveis pela Pró-Saúde. 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. 
A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 31 de julho de 2012 
(Terça Feira), às 14h00min, na sede da nossa Associação, em primeira chamada, para discutir e deliberar 
os seguintes assuntos: 
        Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.
        Proposta para alteração Regimental:

        1) Estudo do reajuste do valor das mensalidades (Plano Novo com 10 faixas etárias) com a inclusão do 
            reajuste dos procedimentos médicos corrigidos em 4,41% (quatro virgula quarenta e um por cento );
             
        2) Estudo do reajuste do valor das mensalidades ( Plano Novo com 10 faixas etárias ), com  a inclusão 
            do reajuste dos procedimentos médicos corrigidos em 4,41% (quatro virgula quarenta e um por cen-
            to ), com a inclusão dos pagamentos de consultas no valor de R$ 150,00.  

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de junho/12, a PRÓ-
SAÚDE  conta  com  a  importância  de  R$  74.652,92  em  disponibilidade  para  fazer  frente  a  possíveis 
reembolsos de despesas  médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de  R$ 2.367.617,30. e um 
imobilizado no valor de R$ 539.310,87.

RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem elaborando e encaminhando ao 
Conselho  de  Curadores,  regularmente,  os  relatórios  financeiros  que  se  encontram  a  disposição  para 
apreciação de todos os associados na sede da PRÓ-SAÚDE. A seguir,  é mostrada uma tabela com o 
demonstrativo sintético das receitas, despesas e das aplicações financeiras realizadas no último mês:

Mês Receita Despesa
+ Reembolso

Conta 
Corrente 
Bancária

Aplicação    Valor de 
Resgate 
Final

Valor de
Resg. Pro-
porcional

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso

Jun/12 244.749,82 227.994,33 18.131,08 2.424.139,14 2.911.570,22 2.831.898,54 2.106,69



VALORES REEMBOLSADOS -  desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas 
médicas para seus associados e dependentes no valor  total  de  R$ 16.996.617,15  fazendo uma média 
mensal de R$ 103.009,80.

ATUALIZAÇÃO DE TELEFONES PARA AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS
Segue abaixo novos telefones da área administrativa e agendamento de exames e consultas da Sociedade 
Beneficiente São Camilo – Hospital Vicentino:
Diagnóstico por Imagem (Raios-x, Ultrassom, Densitometria, Mamografia e Tomografia): (42) 3026-6262 / 
3026-6263 
Agendamento de consultas com especialistas42)3026-6203/3026-6204/3026-6206 
Agendamento de consultas com Cirurgião Geral e Gastroenterologista:(42) 3026-6203 / 3026-6204 / 3026-
6206 
Laboratório de Análise Clínicas:(42)3026-6280/3226.2551Faturamento:(42)3026-6220
Administração:(42)3026-6210

COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE)
Solicitamos  novamente  aos  nossos  associados  Titulares,  que  encarecidamente  nos  enviem  os  seus 
endereços eletrônicos,  com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os associados e 
também economizar tanto em papel como em despesas de envio. Bastando para isso, enviar um e-mail 
para pro-saude.uepg@uol.com.br, com o assunto CADASTRAMENTO, que doravante irá receber todas as 
comunicações por Email, e automaticamente cancelaremos o envio por correio. 
Tal  solicitação  é  em razão  que  até  o  presente  momento  somente  160  sócios  nos  enviaram  os  seus 
endereços para que pudessemos atualizar seus cadastros junto a nossa associação. 

MENSAGEM AO ASSOCIADO
A partir do Boletim anterior (nº 45), a Pró-Saúde está concedendo o espaço abaixo em seus Boletins, para  
que os associados utilizem com a finalidade de relatar fatos de interesse de nossa comunidade.
                    

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE (42) 3224-9108
(deixe seu recado que voltamos a falar com você).
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