
Ata n°.217 de 17/11/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, 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, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da Silva, 
Mariza Hansen Rangel, Teresinha Antqueviezc Pruciano, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel 
e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Rejane Fatturi Duarte e Suzana 
Maria de Sousa. Presente também o Presidente Executivo do Canoasprev Sr. Haroldo 
Carvalho Leão e o Diretor de Assistência do Instituto Guaraci Grebin Flor. Aberta a reunião 
pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi concedida a palavra para o Sr. Guaraci que 
apresentou o relatório de despesas do Fassem. Após a apresentação o Sr. Guaraci informou 
ao conselho que encaminhou um memorando no mês de setembro deste ano para o 
Presidente Executivo informado da importância da contratação do médico auditor para o 
Fassem. Ainda com a Palavra o Sr. Guaraci expõe que foi aberto o edital da Tomada de 
Preços 001/2011, referente à contratação de empresa para auditoria médicas das contas do 
Fassem, o edital teve ampla divulgação nos principais jornais de circulação estaduais e entre 
as entidades representantes da área médica como a Associação Médica do Rio Grande do 
Sul. Em seguida o Diretor de Assistência foi questionado sobre o plano de ação para conter 
as despesas do Fassem, sobre isso ele informou que algumas medidas foram tomadas: 
como a solicitação de no mínimo três orçamentos para colocação de próteses; limitação do 
número de consultas eletivas; suspensão de atendimento na Vitae Clínica a partir de 17 de 
novembro de 2011 devido ao alto custo para o Fundo mantendo o atendimento apenas para 
pacientes em tratamento; suspensão de procedimentos eletivos na área de traumatologia no 
Hospital Nossa Senhora das Graças; limitação também de exames laboratoriais, serão 
autorizados por beneficiário 10 exames mensais pelo sistema on-line e 15 exames para 
aqueles que retirarem a guia de autorização no Fassem. Ainda com a palavra o Sr. Guaraci 
informou que existe um núcleo de negociação do fassem criado com uma comissão de 
profissionais da área técnica e administrativa que tem por objetivo analisar propostas de 
aumento dos credenciados, pacotes hospitalares, negociar com clínicas conveniadas e 
buscar clínicas e novas tecnologias na área de saúde. Na sequencia o Sr. Haroldo comentou 
a publicação do Jornal o Timoneiro sobre o atraso nos repasses do fassem. Sobre este 
assunto expõe que o Sr. Jarí publicou em sua colona que os atrasos nos repasses se 
estendiam também ao Fapec, e que conforme a ata nº 215 de 20 de outubro de 2011, 
reunião a qual o conselheiro estava presente, o conselho foi informado que o atraso nos 
repasses se dão somente no fassem. Ainda com a palavra o Sr. Haroldo mencionou que os 
repasses patronais do Fapec estão em dia e que em virtude disto o município dispõe de seu 
Certificado de Regularidade Previdenciário em dia. Comenta ainda que não aceita a 
utilização do nome do Canoasprev para política sindical e que responderá o ofício 189/2011, 
do SINPROCAN depois das eleições do sindicato no dia 22 de novembro de 2011. Em 
seguida, a Sra. Jacqueline apresentou seu relatório sobre o processo C0985/2011, referente 
à solicitação de alienação de bens inservíveis do Canoasprev, a relatora vota favorável a 
alienação dos bens e os conselheiros seguem o voto da relatora. Sem mais, ficou marcada a 
próxima reunião a qual será extraordinária para o dia 01 de dezembro de 2011. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a reunião e por mim Carla Pagliarini, com a colaboração da 
Sr. Mariza Hansen Rangel lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.  


