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Objetivo deste boletim é comunicar aos prezados associados, que se encontram a disposição os 
Extratos de Contribuição Mensal e dos Reembolsos para fins de Imposto de Renda, encaminhar anexo 
cópia do Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro para análise, bem como 
comunicar a realização de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A diretoria convoca os associados 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 23/02/2021 (terça-feira), às 
13h30min, na sede da nossa Associação, em primeira chamada, discutir e 
deliberar os seguintes assuntos:  

  
1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria;  
2- Parecer do Conselho de Curadores, apreciação e deliberação das contas referentes ao ano 

de 2020; 

3- Alteração da alínea e do item 7 do Regimento Interno, relativo à data limite de 
entrega de comprovantes de reembolsos. 

 
BALANÇO PATRIMONIAL – Atendendo a legislação, ( Lei n  9.656 de 03/06/1998, artigo 22),   
estamos enviando anexo uma cópia do Balanço Patrimonial do exercício de 2020 findo em 31 de 
dezembro juntamente, com o parecer dos Auditores Independentes para serem analisados pelos 
nossos associados para  apreciação na assembleia. 

 
 
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE REEMBOLSOS REALIZADOS NO ANO DE 2020 – A 
Diretoria informa que os extratos encontram-se a disposição dos Associados no site da Associação 
(www.uepg.br/prosaude), na aba “Consultas e Serviços Beneficiários” > “informe imposto de renda”, ano 
referência 2020 e inserindo o número de matricula do sócio Titular, pode-se consultar e imprimir o seu 
extrato de mensalidades e diferenças de reembolsos do ano de 2020. No caso de não ter acesso a este 
serviço, o associado poderá retirar o seu extrato na sede da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores 
da UEPG, sito à rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa – Pr. 
 

 

ASSOCIADO: MANTENHA OS CUIDADOS PRECONIZANOS EM RELAÇÃO A COVID. 
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Site: https://prosaudeuepg.com.br/ 
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