
Ata nº 236, de  27 de setembro de 2012. 
 Aos  vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 
catorze horas, na sala da Reuniões do Canoasprev, localizada à Rua 
Inconfidência, 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares,  Jacqueline 
Amorim Remião , Mariza Hansen Rangel e Miriam Oliveira da Silva e 
Teresinha A. Pruciano. Suplentes: Clari Anastácia Gialdi, Rejane Fatturi 
Duarte e Adriana Trautmann e Suzana Maria de Souza. Aberta a Reunião 
pela Presidente Sra. Jacqueline,  foi procedida a leitura da Ata 235 e sua 
respectiva aprovação. A seguir , a Sra. Miriam, falou que não entende  o 
porque de tantos procedimentos feitos na Santa Casa, quando existe outros 
locais com preços mais acessíveis, onde estes procedimentos poderiam 
serem feitos.  A Sra. Rejane salientou mais uma vez, que falta gestão no 
Fassem , no que a Sra. Clari comenta que se foi apresentando um plano de 
ação , cabe a nós do conselho, efetivamente cobrar que o mesmo seja 
colocado em prática e  apresentado resultados deste plano. Como foi 
nomeado uma comissão do Fassem para fechar pacotes com conveniados, 
sugeriu a Sra. Presidente que na próxima reunião, dia 18 de outubro, seja 
convidado  o Conselho Fiscal, e na reunião seguinte com os  diretores do 
Canoasprev e a comissão criada pelo Fassem, sendo que a comissão deverá 
apresentar relatório com as medidas tomadas junto aos prestadores 
conveniados. Dando seguimento, a Sra. Jacqueline apresentou o processo  
C2032/2012, que fez alterações no projeto orçamentário de 2013, que após 
analisado pelo conselho,foi aprovado e será encaminhado à presidência do 
Canoasprev.  Nada mais   havendo a ser tratado foi encerrada a Reunião e 
por mim Mariza Hansen Rangel, lavrada a presente ata que após lida e 
aprovada , será assinada pelos presentes.  
 


