
Ata n°.178 de 29/04/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua 
Inconfidência 817, 3º andar, 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’Avila, Nelma Teresinha 
Rodrigues Daniel e Silvia Beatriz Alves Medeiros. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião,  
Mercedes Lucia Carbonera, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ivera Regina 
Soares da Silva, Rosane Fátima Arneke Haubold e Ronaldo da Silva Santa Cruz. Aberta a 
reunião pelo Presidente do Conselho Sr. José foi procedida a leitura da ata nº 177, e sua 
respectiva aprovação. Após este momento, foi colocado em debate o processo C0581/2009, 
referente ao aumento na grade de consultas, fez-se um breve histórico do processo, em 
seguida a leitura do parecer da auditoria médica do Fassem, a qual sugeriu uma avaliação 
dos profissionais para se conseguir parcerias com comprometimento de ambas as partes, o 
aumento da grade não foi recomendado, aberto espaço para manifestações o Sr. Hermeto 
se diz insatisfeito com o atendimento da rede, gostaria que a grade de consultas para 
credenciados pessoa jurídica aumentasse, a Sra Rejane concorda com o parecer da 
auditoria e com a idéia de que é necessário escolher profissionais qualificados para melhorar 
o atendimento do Fassem, foi sugerido pelo Sr. Ronaldo quantificar a utilização por 
especialidades médicas para redimensionar a rede, fazer uma pesquisa sobre a satisfação 
dos usuários, para melhorar o atendimento da rede, a Sra. Jacqueline sugere que o aumento 
da grade seja gradual e com fiscalização dos auditores do Fassem, o Sr. Éderson sugere 
que se remeta o processo para a Diretoria de Assistência com as sugestões dos 
Conselheiros para que se forme um plano de ação, o Conselho decide encaminhar o 
processo à Diretoria de Assistência para uma avaliação das sugestões e caso seja 
necessário, promover um plano de ação melhorando a qualidade nos atendimentos 
realizados. Para demais esclarecimentos e manifestação foi solicitado a presença do Diretor 
de Assistência na próxima reunião, na qual será discutido o referido processo. Na 
sequencia, foi colocado em pauta o processo C0189/2010, referente a compra do terreno ao 
lado do prédio do Canoasprev, o Sr. Hermeto relator do processo após ler seu parecer vota 
pelo encaminhamento do processo ao executivo, solicitando justificativa para a compra e 
uma avaliação do valor proposto pela imobiliária por uma empresa idônea como a Caixa 
Econômica Federal, o conselho segue o voto do relator.Em seguida foi retomado o processo 
C0135/2010, referente a solicitação de doação dos equipamentos remanecentes na sede 
antiga do Canoasprev, o relator Sr. Jarí não concorda com a doação, segere que se faça um 
leilão conforme seu parecer, o conselho em discussão leva em conta as justificativas para 
doação apresentadas pelo Sr.Paulo Roberto dos Santos na reunião de março e decide doar 
os materiais conforme solicitação do referido processo.Na sequencia, foi solicitado pelos 
conselheiros ao presidente do Conselho uma estimativa de possíveis datas das reuniões do 
conselho até o final do ano, o presidente vai providenciar uma lista com as datas para a 
próxima reunião. Sem mais, foi marcada a próxima reunião para o dia vinte de maio de 
2010. 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.  
 


