
Ata nº.  334 de 17/05/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às treze

horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV,

localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se

em reunião ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do

CANOASPREV. Titulares:  Hermeto Lagranha, Leonardo S.  Machado,  Aires

Vigel,  Rejane  Fatturi  Duarte,  Alvarez  da  Silva,  Ricardo  Gomes  Ribeiro  e

Leticia Weber. Com justificativas ausentes Monir Saldanha e Cesar Cemin. .

Sendo a pauta previamente encaminhada de assuntos gerais e leitura da ata

anterior.  Iniciou-se  a  reunião  com  o  Sr  Presidente  encaminhamento  do

assunto  solicitado  pelo  Conselho  Monir  sobre  os  atendimentos  no  HU

(Hospital universitário). Após indagações dos presentes sem uma explicação

Sr  Presidente  informou  que  solicitara  a  presença  do  Executivo  para

esclarecimentos. Continuando conselheiro Aires passou a sua relatoria do OF

CO 789/16 que trata dos relatórios da gestão fiscal  referentes ao mês de

dezembro/2015  e  janeiro/2016  encaminhados  pelo  Conselho  Fiscal  deste

Instituto.  Fez leitura  de seu parecer  com ressalvas de que o mesmo seja

encaminhado a Diretoria Executiva para estar ciente dos relatórios bem como

solicitação para anexar planilha demonstrativa com detalhamento dos valores

informados. Conselheiro Aires também sugeriu solicitar a presença do Diretor

Financeiro  do Canoasprev para que o mesmo nos confirme como anda o

atraso dos repasses, quais suas conseqüências, que demonstre com valores

os mesmos e se estes atrasos estão implicando no atendimento junto a rede

credenciada e quais os principais atrasos de maior valor. Após sua relatoria os

demais  aprovaram  o  parecer  do  relator,  solicitando  que  o  referido  siga  a

Presidente do Instituto. Também que se peçam os relatórios dos meses de

fevereiro/março/abril.  Continuando  Sr.  Hermeto  informou  que  foi

encaminhado a resposta da Presidente do Instituto informando ter enviado OF

214/2016 onde solicita nomeação dos novos Conselheiros indicados por parte

do Executivo Municipal. Na seqüência deu despacho ao OF CO964/16 que

retornou com cópia do último contrato referente à negociação da venda da

folha  de  pagamento  dos  servidores  municipais  por  parte  do  Executivo.  O

encaminhamento foi sugerido ser com o Conselheiro Cemin uma vez que o

conselheiro já é relator no mesmo oficio. Despacho também do OF CO962/16

que  responde  a  oficio  enviado  ao  Conselho  Fiscal  solicitando  cópias  dos
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relatórios  fiscais  dos  meses  de  fevereiro  e  março/2016.  Encaminhado  a

relatoria ao conselheiro Ricardo Ribeiro. Neste momento comparece a este

Conselho,  atendendo  a  convite,  Sra.  Jaqueline  Remião  Diretora  de

Assistência do Fassem. Sr. Hermeto coloca a situação para que ela passe a

informar  à  situação  que  esta  acontecendo  com  o  HU.  Sra.  Diretora  que

problema esta sendo gerado por ordem administrativa. O HU tem sua própria

maneira burocrática de conceber seu faturamento e que esta em desacordo

com o do Fassem. Quando eles geram toda a despesa para encaminhar a

cobrança o Fassem já envia junto uma nota de cobrança. Todas as contas de

credenciados passam por revisão técnica. Quando há glosa ou desacordo o

total a pagar não fecha com o das notas, gerando atrasos nos pagamentos.

Atualmente está atrasado um valor de +- vinte e cinco mil em notas do mês de

dezembro/2015. Nos meses deste ano um total  de R$180.000,00 (cento e

oitenta  mil)  em glosas.  Sra.  Diretora  também informou que  já  esta  sendo

providenciado  recurso  para  estes  atrasados.  Suspenderam o  atendimento,

pois alegam que só retornarão quando for liquidado todo o passivo. Mas o

atendimento  de  emergência  segue  em  atendimento.  Conselheiro  Ricardo

indaga se isto esta previsto no contrato e também como é a negociação com o

HU. Sra. Jaqueline informou que é direto com administração do Mãe de Deus

em Porto Alegre. Atualmente a Direção do HU trocou e já foram categóricos

em afirmar  que só  depois  de  liquidar-se  o  passivo  é que retornarão.  Sra.

Diretora externou sua impressão sobre o assunto colocando que sente que

não  irão  renegociar  os  contratos  que  irão  inspirar  em julho  próximo.  Nas

conversas que já estabeleceu sente que não há interesse da Diretoria do Mãe

de Deus e que não haverá disponibilidade para continuarem com o Fassem,

uma vez que o interesse maior daquela Instituição é a filantropia. Conselheiro

Aires  complementa  que  nas  filantropias  30%  são  para  convênios.

Continuando  Sr  Presidente  indagou  a  Diretora  sobre  os  repasses.  Sra.

Jaqueline informou que estão acontecendo, sendo que atualmente esta na

casa  dos  quatro  milhões  ainda  devedor.  Após  explanar  os  assuntos

solicitados Sra. Diretora agradeceu atenção e despediu-se. Na seqüência Sr

Presidente encerrou a reunião e nada mais havendo a tratar  agradeceu a

presença de todos. Eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será

lida e aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev. XXX
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