
 
 

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

 

BOLETIM 165 

outubro de 2019 
 
Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em setembro de 2019, comunicar as 
deliberações da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 10/10/19, bem como 
informar o resultado das Eleições da Diretoria para o mandato de novembro de 2019 a outubro de 
2021  e do terço do Conselho de Curadores para o mandato de novembro de 2019 a outubro de 
2022.  
 
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. Em 
razão deste fato, foi solicitada a colaboração dos nossos associados, para que se esforcem 
em trazer mais sócios, como forma de aumentar a nossa receita. 

             
 

2- 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. Nelson Osternack Postiglioni  e a Sra. Neida  Schwab. Transcorrida a eleição, o 
Sr. Nelson Osternack Postiglioni foi eleito por aclamação para o mandato de novembro 2019 
a outubro de 2022, ficando a Sra. Neida  Schwab como Suplente. 
 

3- Eleição da Diretoria 
Houve inscrição de apenas uma chapa para a eleição da Diretoria, tendo sido, portanto 
aprovada por aclamação pelos associados presentes. A  Diretoria, para a 14ª gestão,  eleita 
para o mandato de novembro/2019 a outubro/2021, é a relacionada abaixo: 

      
Diretor Presidente: Carlos Luciano Sant Ana Vargas 
Diretor Vice-Presidente: Vanderson Romko 
Diretora 1ª Secretária: 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 
Diretora Jurídica: Silviane Buss Tupich 
Diretora Social: Ninfa Merli Zambrzycki 
Diretora de Imprensa: Jeanne Regina Morais 
Coordenador Médico: Luiz Ernesto Lima de Melo 
 
 

 



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) 


