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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em setembro de 2016, comunicar as 
deliberações da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 10/10/16, bem como 
informar o resultado das Eleições do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 
2016 a outubro de 2019.  
 
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, 
fazendo com que possamos melhorar ainda mais nossa situação econômica, afastando de 
vez  o desequilíbrio que nos encontrávamos em fevereiro de 2016. 

             
2- Foi autorizado pela Assembleia, a transferência de valores contábeis (R$300.000,00) 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 2 (dois) associados 
inscritos, Sr. Vanderson Romko e  Sra. Neida Schwab. Transcorrida a eleição, o Sr 
Vanderson Romko foi eleito por maioria de votos para o mandato de outubro 2016 a outubro 
de 2019, ficando a Sra. Neida Schwab como Suplente. 
 
 

 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de setembro/16, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de -R$ - 40.066,09 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de R$ 
405.844,10   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$ 
344.941,62. 
 
 
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/16 573.688,81 421.434,79 4.778,01 650.464,89 650.464,89 650.464,89 343.130,67 

 

VALORES REEMBOLSADOS - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 35.319.462,21  
perfazendo uma média mensal de R$214.057,35. 
 
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) 


