
Ata n°.180 de 02/06/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dois dias do mês de junho 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 Extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Éderson Frey Greff, Jarí Rosa de 
Oliveira, José de Jesus D’Avila e Silvia Beatriz Alves Medeiros. Suplentes, Verônica de 
Jesus Oliveira Pacheco Signori, Rosane Fátima Arneke Haubold e Ronaldo da Silva Santa 
Cruz. Presente também o Sr. Guaraci Grebin Flor Diretor de Assistência do Canoasprev, e o 
Sr. Luis Claudio Siqueira, chefe de serviço do setor de odontologia do Fassem. Aberta a 
reunião pelo Presidente do Conselho Sr. José, foi feita uma análise do processo 
C0448/2010, referente a minuta de Edital para credenciamento de Pronto Atendimento 
Odontológico de Emergência, o Sr. Guaraci faz breve histórico de solicitações freqüentes de 
usuários que necessitam de serviços odontológicos em feriados e finais de semana, com 
isso, houve uma manifestação do Executivo em abrir credenciamento para este fim, com 
isso o conselho aprova a Minuta de Edital  e encaminha o processo para o Executivo para 
providências.Na sequência, foi analisado o processo C0504/2010, ligado ao processo 
anterior que solicita a inclusão na resolução do Fassem, de item, no qual propõe que nos 
casos de pronto atendimento odontológico de emergência na rede credenciada o fator 
moderador seja de 50% após perícia realizada no Fassem. O Sr. Luis informa que foi feito 
um estudo do valor a ser repassado aos credenciados e que pela estimativa o valor ficou 
fixado em cem reais, sendo assim os usuários teriam como fator moderador 50% do valor da 
consulta. Neste momento os conselheiros solicitam uma redução do percetual do fator 
moderador para 40%, aceita a proposta pelo Diretor de Assitência, o Conselho aprova o 
valor de cem reais para a consulta odontológica de emergência e um fator moderador de 
40% para os usuários que utilizarem este serviço. Sem mais, foi marcada a próxima reunião 
para o dia dez de junho 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.  
 


