
 
 

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

 

BOLETIM 132 

outubro de 2015 
 
Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em setembro de 2015, comunicar as 
deliberações da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 13/10/15, bem como 
informar o resultado das Eleições da Diretoria para o mandato de outubro de 2015 a outubro de 2017  
 e do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 2015 a outubro de 2018.  
 
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA – 

1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. 
Foi feito, pelo senhor Presidente, um relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria até a 
data da assembleia, bem como, foi explanado a situação em que se encontra a Associação 
no tocante a despesas, número de sócios, receita, imobilizado, aplicação e garantias exigidas 
pela ANS. 
Aproveitando a ocasião, foi dado ênfase pelo Sr. Presidente sobre a necessidade do aumento 
do número de sócios, tanto de dentro da Universidade, como das pessoas de fora dela, para 
que possamos equilibrar as finanças, que nesses últimos meses está sofrendo um 
desequilíbrio, tendo em vista o  montante de reembolso efetivado aos nossos associados. Em 
razão deste fato, foi solicitado na reunião,  a  colaboração dos nossos associados, para que 
se esforcem em trazer mais sócios, como forma de aumentar a nossa receita.. 

             
2- Foi autorizado pela Assembleia, a transferência de valores contábeis (R$500.000,00) para 

a  cobertura do saldo disponível.  
 

3- Eleição do terço do Conselho de Curadores. 
Tendo como local a sede da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, à Rua Senador Pinheiro Machado, 446 em Ponta Grossa, Paraná, 
foi transcorrida a eleição do terço do  Conselho de Curadores, havendo 3 (três) associados 
inscritos, Sra. Joselia Nara Henneberg Ajuz, Sra. Regina Aparecida Mayer e Sr. Livio Marcel 
Queji, o qual apresentou sua desistência por motivo de ordem particular. Transcorrida a 
eleição, a Sra. Josélia Nara Henneberg foi eleita por maioria de votos para o mandato de 
outubro 2015 a outubro de 2018, ficando a Sra. Regina Aparecida Mayer como Suplente. 
 

4- Eleição da Diretoria 
Houve a inscrição de apenas uma chapa para a eleição da Diretoria, tendo sido, portanto 
aprovada por aclamação pelos associados presentes. A  Diretoria, para a 12ª gestão,  reeleita 
para o mandato de novembro/2015 a outubro/2017, é a relacionada abaixo: 

      
Diretor Presidente: Nelson Osternack Postiglioni 
Diretor Vice-Presidente: Cláudio Rafael Rugilo 
Diretor 1º Secretário: Lilian Schnarndorf  
Diretor 2º Secretário: Paulo Cesar Machado Lemos 
Diretor 1º  Tesoureiro: Luiz Carlos Domingues 
Diretor 2º  Tesoureiro: Ireneu Czepula 
Diretor de Patrimônio: Amaury dos Martyres 
Diretor Jurídico: Joaquim Alves de Quadros 
Diretor Social: Ninfa Merli Zambrzycki 
Diretor de Imprensa: Marilia Woiciechowski 
Coordenador  Médico em Saúde: Luiz Ernesto Lima de Melo 



 
5- Proposta apresentada pela sócia Regina Aparecida Mayer, que o valor que está sendo 

cobrado mensalmente dos sócios Titulares como Reserva de Contingência até o mês de 
novembro de 2015, fosse estendido até o mês de dezembro de 2016. Colocado em discussão 
e votação foi aprovado por unanimidade dos sócios presentes. 
 

 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de setembro/15, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de -R$ 358.108,62 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de R$ 
1.203.493,63   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$ 
245.401,20. 
 
 
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 
 

Conta 

Correntes 

Bancária    

Aplicação     Valor de 

Resgate 

Liquido 

Final 

Valor de 

Resg. Pro-

porcional 

Conta 

Correntes 

Pró-Saúde 

Reembolso 

Set/15 489.277,78 532.144,74 12.018,60 833.366,41 1.189.395,21 1.189.395,21 25.221,58 

 

VALORES REEMBOLSADOS - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 29.369.311,54  
perfazendo uma média mensal de R$ 177.995,83. 
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE - Com a implantação do novo programa da Pró-Saúde, ficamos 
obrigado a criar mais dois dígitos em sua matrícula, com isso,  solicitamos que aqueles que possuem 
em suas Carteiras da Pró-Saúde a matrícula sem dígito, que  façam o obséquio de nos procurarem 
em nossa sede, para que possamos regularizar essa informação, para que no futuro não gere 
problemas tanto ao Sr. associado,  como também à Associação.   
 
NOTA - Solicitamos dos associados que dentro do possível não façam uso do Sistema Único de 
Saúde – SUS, tanto para internamento, consultas, exames ou despesas ambulatoriais, em virtude de 
que os valores dos procedimentos serão convertidos através da Tabela Única Nacional de 
Equivalência de Procedimentos  - TUNEP (Resolução - RE nº 5 da ANS), a qual transforma os 
valores para cobrança por intermédio da ANS ao plano de saúde do associado, sendo este valor 
convertido, maior do que os valores reembolsados pela tabela da AMB / 1996, que  usamos como 
referência para os nossos reembolsos. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Comunicamos aos Associados que a Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG sita à Rua Senador 
Pinheiro Machado, 446, Centro - Ponta Grossa – Paraná, atende os interessados pessoalmente, telefone ou por 
Email, de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

 

 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 


