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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em fevereiro de 2017, bem como divulgar 
as alterações, resultante da deliberação da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 
20/02/2017.  

 
DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - Com valores,  referente ao mês  de  fevereiro de 2017, a 
PRÓ-SAÚDE  conta  com a    importância   de R$ 441.200,33 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 
249.602,96 e um imobilizado no valor de R$ 540.310,87.    
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês de fevereiro de 2017 com um saldo de cobrança 
a cobrar de R$ 364.725,77. 
 
VALORES REEMBOLSADOS - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 37.134.845,92 
perfazendo uma média mensal de R$ 225.059,67. 
 
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 mês de fevereiro de 2017: 
 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Fev/17 546.425,74 478.523,59 329.803,29 671.672,47 677.355,50 677.355,50 105.204,74 

 

 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA - Divulgamos a deliberação da última Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 20/02/2016: 
Foi aprovado pela Assembleia:  

1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. Foi feito, pelo senhor Presidente, um 
breve relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria, bem como, em relação às projeções 
enviadas a Agência Nacional de Saúde, após as modificações impostas pelas deliberações 
da Assembleia de fevereiro de 2016. Informamos que de acordo com o movimento de 
Fevereiro de 2017, estamos até o momento cumprindo as metas por nós estabelecidas 
perante a ANS, assim sendo,  estaremos cumprido já neste mês de março os números 
projetados para novembro de 2017.  

2- A apreciação e deliberação das Contas referente ao ano de 2016.  
 
NOVOS CONVÊNIOS –  Informamos que a partir desta data foi concluído o Convênio Prestação de 
Serviços em Ponta Grossa  - Pr.: 
Dr. JOSÉ ARTUR SGARBI – Convênio de Prestação de Otorrinolaringologia – Clínico – Cirúrgica e 
Consultas, na rua Julia Wanderley,1239 – Centro - Ponta Grossa , CEP 84.010-310,Tel.42 3224-3827 



 
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE) 
Com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os nossos associados e também 
economizar tanto em papel como em despesas de envio, estamos realizando o cadastramento de e-
mail dos nossos sócios titulares. Para isso basta 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.  
 
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.  
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
Desde o Boletim 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 

 

mailto:pro-saude.uepg@uol.com.br

