
ATA Nº 86 (Boletim 134) 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às treze horas e 

trinta minutos, no Grande Auditório, bloco A, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, sito à Praça Santos Andrade nº 01, com presença de (91) 

noventa e quatro associados, em segunda chamada às quatorze horas foi 

instalada a Assembleia Geral Ordinária (Boletim 134), convocada pela Diretoria 

para 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; 

Parecer do Conselho de Curadores, apreciação e deliberação das contas 

referentes ao ano 2015; Deliberação sobre migração interna ou externa 

e/ou dissolução da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. O senhor Presidente, Nelson 

Osternack Postiglioni, iniciou a Assembleia, após relatar os assuntos em pauta 

passando na sequência à discussão dos mesmos.  

 

Primeira matéria:  Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. 

O senhor Presidente fez um breve relato sobre as atividades desenvolvidas 

pela Diretoria como também da necessidade de convocar os sócios, em 

Assembleia, para apresentar as dificuldades financeiras que à Pró-Saúde vem 

enfrentando. Não havendo dúvidas por parte dos presentes, a matéria em 

questão foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes.  

 

Segunda matéria: Solicitação para a Assembleia, de transferência de 

valores contábeis para a cobertura do saldo disponível. Foi solicitado, pelo 

senhor Presidente, autorização para fazer a transferência dos valores 

contábeis, na ordem de R$ 600.000,00, para cobertura do saldo disponível, 

motivo pelo qual no mês em curso registrou-se um saldo contábil, negativo, 

devido aos altos valores reembolsados. O senhor Presidente pediu ao 

associado e membro da Diretoria, Luiz Carlos Domingues, para fazer um breve 

relato esclarecendo aos associados sobre o que vem a ser a transferência dos 

valores contábeis. Não havendo mais dúvidas a matéria em questão foi 

colocada em votação, sendo a mesma aprovada pelos associados. 



Terceira matéria: Parecer do Conselho de Curadores, apreciação das 

contas referentes ao ano de 2015. O associado e membro do Conselho de 

Curadores, Vanderson Romko, fez um breve relato sobre a apreciação e 

deliberação das contas, referente ao período de janeiro a dezembro de 2015, 

sendo as mesmas aprovadas com o parecer dos Auditores. Não havendo 

dúvidas, a matéria em questão foi aprovada por unanimidade pelos associados. 

 

Quarta matéria: Deliberação sobre migração interna ou externa e/ou 

dissolução da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. O senhor Presidente explanou para 

os associados que devido aos altos custos que a Pró-Saúde vem enfrentando 

com despesas médicas teríamos que aumentar, urgentemente, nossa 

arrecadação. Portanto foi sugerido pelo senhor Presidente fazer a migração 

interna  dos sócios que fizeram adesão na tabela de três faixas etárias para 

uma nova tabela com dez faixas etárias, conforme segue descrição abaixo: de 

0 a 18 anos R$ 142,7; 19 a 23 anos R$ 183,38; 24 a 28 anos R$ 200,04; 29 a 

33 anos R$ 214,69; 34 a 38 anos R$ 235,57; 39 a 43 anos R$ 261,83; 44 a 48 

anos R$ 349,67; 49 a 53 anos R$ 477,67; 54 a 58 anos R$ 630,62; 59 acima 

R$ 810,45. Também foi proposto, que como vem sendo feito anualmente, será 

aplicada a correção do percentual informado pela ANS, a partir da mensalidade 

do mês de junho de 2016, tanto para o plano que está sendo apreciado como 

também para os demais planos ativos em vigência. Para um melhor 

entendimento entre os presentes foi feita uma projeção das tabelas de outros 

planos (Unimed, Santa Casa, Bom Jesus e PAS) com valores das 

mensalidades por faixas etárias. O associado, Paulo Roberto Godoy, sugeriu 

que fosse mobilizada uma comissão para estudar e organizar a implantação de 

um novo plano dentro da Pró-Saúde até 30 de junho do corrente ano. Este 

novo plano seria implantado a partir de janeiro de 2017 caso a mudança de 

migração interna não for suficiente para dar suporte financeiro para as 

despesas médicas. Foi colocado em votação pelo senhor Presidente a seguinte 

proposta: transferir os sócios que se encontram na tabela de três faixas etárias 

para a nova tabela de dez faixas etárias a qual deverá ser reajustada a partir 

de junho de 2016 pelo percentual estabelecido pela ANS e criar uma comissão 

para estudar e organizar a implantação de um novo plano dentro da Pró-Saúde 



até 30 de junho. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos sócios 

presentes. Com aprovação desta proposta ficará extinta a partir de março de 

2016, a   reserva de contingência que estava sendo cobrada dos sócios 

titulares no valor de R$ 50,00. Não havendo nada mais a tratar o senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou a 

Assembleia da qual foi lavrada a presente ata por mim, Lilian Schnarndorf, 1a 

Secretária, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Ponta 

Grossa, quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


