
Ata nº.  314 de18/08/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 Conselho 

Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, 

Jari Rosa de Oliveira, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte, Rosani Rosa Dutra, Zoe Lourenço 

Machado e Alvarez da Silva. Ausentes titulares Monir Saldanha, Aires Vigel, Suplentes ausentes 

Renato da Luz. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais, leitura da ata anterior e 

apreciação do Projeto da LOA (Lei Orçamentaria Anual-2016). Com apresentação dos novos 

conselheiros indicados pelo Executivo Sr. Ricardo Gomes Ribeiro e Leticia Weber da Cunha. A 

seguir leitura da ultima ata pelo conselheiro Cesar Cemin. Após lida foi aprovada por todos. Na 

continuidade se fez presente Sra. Presidente do Instituto Miram de Oliveira. Sra. presidente trouxe 

informações sobre o assunto Banrisul. Colocou que foi em busca da situação e informações para 

sanar este tema. Esta realizando um elenco de situações colhidas junto aos servidores e que levará 

para a reunião com o Executivo Municipal, prevista para o final do mês. Toda informação que 

devera ser repassado aos Conselhos virão desta reunião. Continuando informou que o processo para 

analise da LOA estará disponível a partir da próxima quinta feira quando encaminhará ao Conselho 

para apreciação. O prazo de aprovação é ate dia 28(vinte e oito) próximo. Informou que não há 

nada de diferente da LDO, já aprovada. Somente adequações. Continuando fez apresentação em 

Power point da implantação do novo sistema de informática para o Fassem. Apresentou o colega do 

Instituto Rodrigo como o responsável em atender as demandas deste projeto. Disse que o custo para 

instalação foi o mais acessível possível uma vez que será um programa único e que não deixara o 

sistema refém de provedor. Não terá provedor, numa central física, uma vez que os dados ficaram 

na nuvem com aluguel de R$ 31 mil reais p/mês. Sr. Presidente indagou se ele atende nossa 

demanda, no que foi respondido pela Presidente positivamente e que já esta bastante adiantada e 

começou a ouvir manifestações positivas sobre ele. Os servidores serão desobrigados de vir até a 

sede do Instituto para retirar guias. Somente aqueles casos específicos ou que extrapolam a 

condição do programa. Quando excedem o limite de até 15(quinze) exames, no decimo sexto 

deverá vir ao Fassem. Também os credenciados estão com boa receptividade. Conselheiro Ricardo 

Gomes indagou sobre o contrato feito com esta empresa. Sra. Miriam explicou o processo de 

licitação com ressalva ao sistema em formato do Sistema TIS, que é o do Ministério da Saúde o 

formato padrão nacional. Continuando também informou que toda a central telefônica foi 

reestruturada para agilizar a demanda que o sistema necessita e também agilizar e melhorar o 



suporte para o atendimento telefônico do Fassem. Na sede do Fundo fica atendendo a odontologia. 

Esta estará sendo observada e futuramente, se necessário, será readequada. Por fim colocou que 

será feito um informativo aos usuários com informações e esclarecimentos das inovações. Sr 

Presidente indagou sobre os credenciamentos. Está sendo realizado o impacto dos valores das 

consultas operacionalizadas aqui. Hoje é de R$60 reais aos credenciado. O Fundo pensa em 

aumentar para R$70 reais, que é o valor que pagam os planos de Saúde. O estudo será para 

readequar o novo valor dentro da receita. Tão logo se equacione o assunto o credenciamento 

reabrirá nas especialidades com déficit. Por fim a Presidente passou a explanar todo o 

demonstrativo financeiro do Fassem, desde seu retorno na Gestão do Fundo. Ela elencou o trabalho 

realizado desde o inicio para trazer o equilíbrio do mesmo. Neste ultimo ano o Fassem começou a 

mostrar o desempenho para o equilíbrio. Foi reduzidos pela metade os gastos com hospital, sem 

comprometer o atendimento. Construiu parceria com os credenciados novamente para o 

cronograma mais tolerante de pagamento. Mas ainda temos a dificuldade do repasse por parte do 

Executivo. Na forma contábil o Fundo esta com mínima linha de folga. A patronal hoje esta na casa 

de $ 4(quatro) milhões em atraso. O Fundo da reserva seria propriamente neste montante, o que não 

se tinha mais quando ela retomou o Fassem. Por fim agradeceu a oportunidade para os 

esclarecimentos encerrando o momento. Sr Presidente também agradeceu seu comparecimento e 

esclarecimentos. Sra. Presidente retirou-se. Sr. Hermeto continuou a reunião sugerindo o 

conselheiro e Vice-Presidente Leonardo Machado para coordenador do estudo para alteração do 

regimento interno do Conselho Deliberativo, sugerindo que traga para próxima reunião ordinária o 

tema para debate. O Presidente também convocou para a próxima terça feira uma reunião 

extraordinária para apreciar a LAO. Conselheira Zoe sugeriu que já se indicasse o relator. Foi 

escolhido o conselheiro Leonardo Machado como relator do referido processo. Também foi 

solicitado pelos presentes que se faça a grade de acompanhamento das relatorias dos processos 

encaminhados a este Conselho. Nada mais havendo a tratar sr. Presidente agradeceu a presença 

encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será lida e aprovada 

pelos demais e após publicada no site do Canoasprev. 


