
Ata n°.194 de 21/12/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, Jarí Rosa de Oliveira, Teresinha Antqueviezc Pruciano, Monir da Silva Saldanha e 
Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Verônica de 
Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ronaldo da Silva Santa Cruz e Suzana Maria de Souza. 
Presente também o Sr. Paulo Roberto dos Santos, Diretor Administrativo do Canoasprev. 
Aberta a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Rejane, foi apresentado o parecer do 
conselho fiscal sobre o processo C1129/2010, referente a política de Investimento do 
Canoasprev. O Conselho Fiscal vota favorável a aprovação da política e o Conselho 
Deliberativo por intermédio de seu relator também vota favorável a aprovação do processo.  
Na sequência, foi discutido o processo C1135/2010, referente a Minuta de Projeto de Lei 
criando gratificação para médico responsável pela auditoria do sistema de autogestão de 
saúde dos servidores municipais administrado pelo Canoasprev, o relator Sr. Hermeto votou 
favorável à aprovação do projeto e os demais conselheiros acompanharam o voto do relator. 
Em seguida, foi entregue ao conselho o processo C1134/2010 referente ao parecer do Igam 
sobre a venda da folha de pagamento do Canoasprev para o Banrisul, o processo foi 
entregue ao Sra. Teresinha para relatoria. Após este momento, a Sra. Rejane questionou o 
Sr. Paulo sobre os repasses atrasados da Prefeitura Municipal referente a patronal do 
Fassem o Diretor Administrativo, informou que o Secretario da Fazenda foi comunicado por 
ofício do atraso de repasses e que o Instituto esta monitorando este assunto. Ainda com a 
palavra o Sr. Paulo informou que a servidora que seria cedida pelo município ao Canoasprev 
para fazer auditoria das contas médicas não aceitou a proposta oferecida pelo Instituto e que 
a profissional tem como prioridade o atendimento aos seus pacientes e por isso não aceitou 
a proposta. O Diretor Administrativo expõe que irá tentar novamente diálogo com a 
Secretaria Municipal da Saúde para tentar a indicação de outro profissional. Sem mais, foi 
marcada a próxima reunião para o dia 27 de janeiro de 2011. 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.  
 


