
Ata n°.159 de 23/07/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na 
sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de janeiro n° 231, 4º andar, sala 408, 
reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, 
titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi Duarte, José de Jesus D’Ávila e 
Silvia Beatriz Alves Medeiros. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Guaraci Grebin Flor, 
Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori e Ivera Regina Soares da Silva. Declarada 
aberta à reunião pelo Sr. José de Jesus D’Ávila, Presidente do Conselho foi procedida à 
leitura da ata nº 158 e sua respectiva aprovação. Após este momento, é apresentada ao 
Conselho uma possível redação do ofício a ser encaminhado ao Presidente Executivo 
elencando as discordâncias do Conselho sobre o contrato do Banrisul, são elas: a exclusão 
do Conselho no processo de venda da folha de pagamento, já que o Canoasprev está 
incluído no contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Canoas e o Banrisul, alertar a 
administração municipal que como autarquia teria direito ao repasse da verba proporcional a 
sua folha de pagamento, informar o descontentamento geral dos inativos e pensionistas do 
Canoasprev, dado as peculiaridades dos beneficiários do fundo o ideal é a revisão da 
cláusula contratual que inclui o Instituto na  transação, caso que dispensaria qualquer 
pagamento da Prefeitura ao Canoasprev referente a transação com o Banrisul..Em seguida, 
a Sra. Silvia apresenta sua relatoria sobre o processo C0528/2009, referente a solicitação de 
aumento da margem para empréstimo com consignação em folha, após ler ser parecer a 
relatora vota pela não concessão deste empréstimo específico pois, ele não esta de acordo 
com a resolução nº 04, deste Conselho que determina o percentual de 30% dos vencimentos 
líquidos para a ASMC, e 20% para as instituições financeiras, o conselho segue o voto da 
relatora e ressalva que processo deste tipo devem seguir a Resolução nº 04, sem exceções, 
sendo desnecessária a sua avaliação. Na sequencia a Sra. Rejane informa que esta em 
posse do processo C0581, referente ao Fassem, concluindo sua relatoria, apresentou um 
demonstrativo de despesas e alertou que aumentando a margem para as consultas 
proporcionalmente aumentam-se os procedimentos e as despesas, o Sr. Hermeto reafirma 
seu discurso da reunião anterior dizendo que aumentando o número de consultas, não se 
aumenta o número de doentes não havendo assim um impacto financeiro grande, reafirma 
ainda que as clínicas credenciadas com vários médicos e especialidades vêm sendo 
prejudicadas e com isso os usuários do Fundo também. Em seguida o Sr. Guaraci expõe 
que assumiu o cargo de Diretor de Assistência do Canoasprev  e que conforme o Regimento 
do Conselho não poderá fazer mais parte do mesmo, na próxima reunião vai oficializar o 
assunto e faz o alerta  do chamamento do 9º suplente de acordo com as Eleições realizadas 
neste ano. Em seguida, a Sra. Verônica informa a possível exoneração de Cargo de 
Confiança do Instituto, que de acordo com o Art 12 Inciso IV, deve ser comunicado ao 
Conselho para homologação, depois de breve discussão e outros entendimentos sobre a 
redação do Regimento, fica decidido alertar o Presidente Executivo do Canoasprev, sobre o 
assunto.  Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia seis de agosto de 2009. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e por mim Carla Pagliarini lavrada a 
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.  
 


