
Ata n°.160 de 06/08/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na sala 
de reuniões do Conselho de Educação, localizada na rua XV de janeiro n° 231, 4º andar, 
sala 406, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi Duarte, Éderson Frey 
Greff, Jarí Rosa de Oliveira, José de Jesus D’Ávila, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel  e 
Silvia Beatriz Alves Medeiros. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Ivera Regina Soares 
da Silva e Rosane Fátima Arneke Haubold. Presente também Paulo Roberto dos Santos, 
diretor administrativo do Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo Sr. José de Jesus 
D’Ávila, Presidente do Conselho foi informado aos conselheiros o conteúdo da reunião 
realizada entre a mesa do Conselho, a diretoria e o Presidente Executivo do Instituto 
realizada no dia trinta de julho, foi discutido o oficio encaminhado ao presidente executivo 
sobre a venda da folha de pagamento para o Banrisul, conforme informado pelo Presidente 
Executivo não há como reverter o contrato e que o repasse financeiro proporcional a folha 
de pagamento do Canoasprev poderá ser negociado, nesta reunião foi informado a data da 
inauguração da sede que será no dia três de setembro. Após as informações prestadas e 
breve discussão sobre os assuntos abordados o Conselho decide ficar a espera do oficio 
com a resposta do Presidente Executivo, e sobre a inauguração sugere a inclusão de um 
integrante do Conselho para contribuir com a organização do ato de inauguração. Em 
seguida o Sr. Paulo fala sobre as principais reclamações dos inativos, sobre as exceções 
que foram concedidas, e fornece maiores informações sobre a operacionalização da troca 
da folha de pagamento para o Banrisul. Em seguida, foi entregue ao Conselho o processo 
C0774/2009, referente ao projeto de Lei para o chamamento de mais quinze funcionários 
efetivos e criação de quatro cargos comissionados para o Instituto, o processo foi entregue 
para o SR. Éderson para relatoria, foi entregue também o processo C0776/2009, 
apresentando a proposta orçamentária para 2010 o processo foi entregue para a Sra. Nelma 
para relatoria. Na sequencia a Sra. Rejane entrega o demonstrativo de despesas do Fassem 
do ano de 2008 para comparação com o entregue na reunião anterior do ano de 2009, faz 
sua relatoria sobre o processo C0581/2009 referente ao Fassem, em sua relatoria informa 
que foi implementado um sistema via internet para liberação de consultas para diminuir o 
prazo de pagamento dos prestadores de serviço, foi destinada pessoa responsável para a 
agregação de prestadores de serviço, e o credenciamento dos mesmos, sobre o aumento do 
número de consultas para pessoa jurídica a relatora sugere que a consulta seja 
intermediada honerando somente 10% do valor para o usuário, e que na segunda consulta 
em diante dentro do mesmo mês na mesma clínica seja honerado 50% do valor para o 
usuário, atenta ainda que o aumento da grade de consultas assim como o aumento dos 
prestadores de serviço do Fassem impacta diretamente no aumento de despesas por parte 
do Fundo. Após breve discussão a relatoria sobre o aumento da grade de atendimento não 
foi aceita pelo conselho, que solicitou a Sra. Rejane uma reformulação no seu parecer para 
a próxima reunião.Sem mais, fica marcada uma reunião Extraordinária para o dia treze 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.  
 


