
    Ata nº. 312 de 21/07/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e quarenta e 

cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua 

Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os 

membros que compõem o Conselho Deliberativo do CANOASPREV para o biênio 

2015/II a 2017/I. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, Jari 

Rosa de Oliveira, Rejane Fatturi Duarte, Monir Silva Saldanha, Cesar Cemin e Rosani 

Rosa Dutra. Ausentes estavam Alvarez, Elen, Suzana, Renato e Zoe Lourenço. A pauta 

previamente enviadas aos conselheiros trata da reunião com a Presidência do 

CANOASPREV, leitura da última ata e assuntos gerais. Iniciou-se com a palavra do Sr. 

André Heck Secretário Adjunto, o qual esta representando a Presidente Miriam de 

Oliveira que se encontra acamada. Numa conversa informal apresentou-se ao novo 

conselho colocando-se a disposição bem como toda a equipe do Instituto numa 

retomada de parceria com os conselheiros do Deliberativo e também do Fiscal, uma vez 

que se faz presente nesta reunião Conselheira Veronica Signore atual presidenta do 

Conselho Fiscal. Sr. Andre participou ao grupo presente do senso cadastral que será em 

breve instaurado. Explicou que este será realizado por exigência da Previdência com a 

finalidade de formatar um cadastro único geral nacional. Será um chamamento além dos 

que já ocorrem. Todos ativos, inativos e pensionistas, serão agendados previamente e 

deverão comparecer impreterivelmente sob pena de serem cortado seus vencimentos 

caso contrários. Será um mapeamento nacional. Começando por algumas cidades 

escolhidas como Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Com inicio 

ainda não confirmado, uma vez que foi transferido do mês de agosto. Será realizado 

aqui na sede do Instituto. Previsão de 6.300 participantes com aporte de 10 milhões de 

reais investidos pelo governo federal, por uma empresa terceirizada. Sr Presidente Jose 

Hermeto indagou se esta pensado para aqueles casos de incapacidade no 

comparecimento. Sr. Andre colocou que esta sendo pensado um aparato para que todos 

sejam cadastrados pois será biométrico. Deverá ocorrer em 25(vinte e cinco) dias úteis 

tendo uma média diária de 400(quatrocentas) pessoas. Na continuidade Sr. Andre 

colocou que o Instituto esta preparando e quase pronto para implantar um sistema de 

informatização moderno, robusto sendo considerado uma revolução em saúde. Será 

como já acontece na cidade de Santos em São Paulo.Será uma mudança revolucionária. 

Solicitou que estejamos todos preparados pois toda mudança gera resistências, mas em 

parceria conseguiremos dar este salto necessário para este novo ciclo.Sr Presidente 

indagou como está a divida do Executivo para com o Fassem. Sr. Andre informou que 

segue na marca do três milhões referentes ao período de janeiro de dois mil e quinze a 

junho de dois mil e quinze. Mesmo com este atraso informou que desde o inicio de dois 

mil e quatorze esta sendo realizado um forte de trabalho em nível de gestão. Hoje esta 

equilibrado novamente. A despesa está dentro da receita. Mas não há fundo. Isto devido 

aos atrasos. Colocou que houve uma redução de 50% na despesa. Este em grande parte 

principalmente em órtese e prótese, onde estava o maior gasto. Informou que os 

pagamentos continuam na media de 50(cinquenta) dias. Para a Sta. Casa e Nossa 

Senhora das Graças também e algum repasse do saldo em atraso. A receita vem 

rigorosamente do desconto dos servidores e o restante conforme o caixa do município 

permite. Como o repasse não aporta à despesa toda, mais ou menos R$ l.200.000,00l 

tem que se fazer ajustes, cronogramas para se conseguir compensar esta falta. Sr. 



Hermeto colocou sobre a falta de credenciados lembrando que em outros momentos 

houve uma iniciativa do Fassem em captar mais credenciados. A Sr.ª Veronica na época 

foi designada para fazer estes convites indo diretamente ao profissional. Seria 

interessante fazê-lo novamente, pontuou o presidente.Sr Andre disse que hoje estamos 

vivendo uma situação crônica, pois isto não acontece só conosco também com os outros 

convênios.Alguns credenciados alegam falta de pagamento ou que pagamos pouco. Mas 

lembrou que a tabela adotada a CBHPM é também adotada pela maioria dos outros 

convênios privados. Mas o que mais se constitui empecilho são as exigências para o 

credenciamento. Porém como somos uma autarquia Publica temos que seguir a 

legislação pública. Sra. Veronica intervém sobre este assunto colocando o Conselho 

Fiscal em parceira para amparar assuntos como este e também os de ordem Fiscal. 

Endossando participação entre Conselhos Fiscal , Deliberativo e Diretoria para os 

assuntos pertinentes. Sr Andre insistiu e deixou como sugestão, que se crie um ritmo de 

ao menos uma vez por mês se consiga reunir-se todos para atualizar e liberar 

informações. Finalizando informou que logo será reaberto os credenciamentos 

novamente. Agradeceu a atenção e retirou-se. Na continuidade o Presidente solicitou ao 

secretário Cesar Cemin fazer a leitura das ultimas ata de numero 310 e 311, que foi 

aprovada pelos presentes. Na seqüência fez um apanhado dos oficio a encaminhar. 

Encaminhar a Presidente do Instituto oficio solicitando os resultados da ultima eleição 

para os conselhos biênio 2015/2017, também outro cobrando resposta aos outros ofícios 

enviados anteriormente. Um memorando ao Conselho Fiscal solicitando os relatórios. 

Oficio a Presidência solicitando informações sobre o assunto folha, Banrisul e 

consignados. Conselheiro Leonardo informou que o contrato com o Banrisul esta 

vencido desde 10 (dez) de junho passado. Colocou que foi até a sua gerente na Caixa 

Federal para saber como esta sendo feito os consignados com servi dores. Foi 

informado que não está sendo feito liberação do Banrisul. Sugere que o Instituto tem 

autonomia para deliberar sobre este assunto. Conselheira Veronica sugeriu colocar no 

oficio a encaminhar questionamento a Presidência, uma vez que o contrato esta 

inspirado. Sra. Verônica salientou que dentro do manual de orientação oficial o correto 

seria memorando. Continuando Presidenta Fiscal informou que toda vez que o referido 

conselho realizar seus relatórios fiscais estará remetendo uma copia ao Conselho 

Deliberativo. Conselheira Rejane endossou com a sugestão em oficializar este ato, do 

conselho Fiscal, e criando um fluxo para que também a Diretoria do instituto envie 

mensalmente prestação dos repasses e do andamento da receita e despesa do Fassem e 

do Instituto. Amparando este assunto no regimento interno dos Conselhos. Conselheiro 

Leonardo endossou este tema. Os conselheiros presentes concordaram. Conselheiro 

Munir informou que a Conselheira Elen fez seu desligamento via email. Sr. Hermeto irá 

verificar com a presidente anterior sobre estes conselheiros que estão ausentes. Sr. 

Monir lembrou que para os conselheiros indicados segue a ordem do Oficio de 

nomeação para se convocar os próximos. Conselheira Rejane solicitou como o conselho 

regulará a participação da Diretoria. Conselheiro Jari sugeriu que fique em nível de 

convite, combinado na plenária deste conselho. Continuando Sr Monir se lembra da 

questão dos cursos nos quais o Instituo oferece aos servidores e também aos 

Conselheiros. Gostaria de saber se ocorrerão e quando pois, gostaria de participar. 

Sugeriu que houvesse um especifico para ajudar a esclarecer a função e atuação dos 

conselheiros.Que poderia ser um membro do Ministério Publico, quando este vem a 

nossa cidade. Sr Leonardo completou que este serão bem mais difícil e corre-se o risco 



de até nem se ter.  O Conselheiro Cemin lembrou e sugeriu que o Sr Paulo, Diretor no 

Fapec, grande conhecedor destes assuntos possa ser convidado a realizar uma palestra 

para enriquecer e também prestigiar os membros deste Instituto, uma vez que ele tem 

grande bagagem nestes assuntos. Também é integrante da AGIP. Sr Presidente finalizou 

agradecendo a pontual participação de todos, que irá sondar junto ao Sr Paulo para 

atender ao sugerido para uma palestra aos conselheiros e reforçou a presença para a 

próxima reunião conforme calendário.Neste momento o Presidente encerra a reunião. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, 

lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página do 

CANOASPREV. 

 

 


