ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA

BOLETIM 131
setembro de 2015

Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de julho e agosto 2015, bem como
convocar a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

ASSEMBLEIA GERAL - a Diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para
em 13 de outubro de 2015, às 13h30 min., na sala de reunião, no 1º andar, da Sede Central da PróSaúde, sita à Rua Senador Pinheiro Machado, 446, em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes
assuntos:
 Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria;
 Solicitação para a Assembleia, de transferência de valores contábeis para a cobertura do saldo
disponível.
 Eleição do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 2015 a outubro de 2018.
 Eleição da Diretoria para a 12ª gestão (outubro/2015 a outubro/2017).

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E
PARA A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DE
CURADORES:
1 - Apanhar a ficha padronizada para inscrição, a partir do dia 19 de setembro de 2015, junto à DiretoraSecretária da Pró-Saúde, Sra.Lilian Schnarndorf na em nossa sede (rua Sen. Pinheiro Machado,446);
2 - Inscrever-se até as 18 horas, do dia 9 de outubro de 2015, junto à Diretora- Secretária, da Pró Saúde,
Sra. Lilian Schnarndorf, na nossa sede Central (Rua Senador Pinheiro Machado, 446);
2.1. As chapas deverão ser formadas exclusivamente por associados titulares.
2.2. A chapa, para eleição da Diretoria, deverá preencher os seguintes cargos no mínimo:
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor 1º Secretário, Diretor 2º Secretário, Diretor 1º Tesoureiro, Diretor 2º Tesoureiro, Diretor de Patrimônio, Diretor Jurídico, Diretor Social,Diretor de Imprensa e
Coordenador Médico em Saúde (sendo exigível do responsável pela área técnica de saúde o registro no
CRM - Conselho Regional de Medicina – RDC nº79 de 27/06/01 da ANS).
OBS: Só poderão candidatar-se aqueles que tenham exercido funções de direção ou gerência, pelo período mínimo de dois anos, em entidades públicas ou privadas. (RDC nº79 de 27/06/01 da ANS).
SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO - com valores referentes ao mês de
agosto/15, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de -R$ 173.198,31 em disponibilidade para fazer frente
a possíveis reembolsos de despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$
1.179.029,74 e um Imobilizado no valor de R$ 540.310,87.
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo de cobrança a cobrar de R$ 279.208,35.

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 nos últimos dois (2)
meses:
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VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas
médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 28.837.166,00, perfazendo uma média
mensal de R$ 174.770,71.

INTERNET - Encontra-se a disposição dos nossos associados em nosso SITE www.uepg.br/prosaude a
listagem de todos os hospitais, médicos, clínicas, institutos e outros, devidamente atualizada, com
respectivos endereços e telefones de contacto assim como os valores a serem reembolsados no mês,
Estatuto, Regimento, Manual do Usuário e outras novidades de interesse do associado.

TELEFONES DA PRÓ-SÁUDE

3224-9108

