
Ata nº.  335 de 07/06/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos sete dias do mês de junho 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: Leonardo S. Machado, Aires Vigel, Rejane Fatturi

Duarte,  Monir  Saldanha  Ricardo  Gomes  Ribeiro,  Cesar  Cemin  e  Adriane

Neves. Com justificativa ausente Jose Hermeto. Sendo a pauta previamente

encaminhada de assuntos gerais e leitura das atas anteriores. Iniciou-se a

reunião com o Sr Vice-Presidente encaminhando a leitura das atas 333 e 334

pelo Sr Cesar Cemin. As mesmas foram lidas sendo feitas algumas ressalvas

e após foram aprovadas. Conselheiro Aires solicitou que seja enviado oficio a

Presidente do Instituto convidando o Diretor Financeiro para que detalhe o

assunto  dos  repasses  ao  Fassem por  parte  do  Executivo  Municipal.  Esta

solicitação  consta  na  sua  relatoria  do  OF  CO1789/16.  Conselheiro  Cesar

Cemin ira providenciar. Neste momento Sr. Leonardo pede licença e ausenta-

se da reunião passando a condução ao secretario Cesar Cemin. Conselheira

Rejane participa a solicitação da Sra. Miriam feita antes da reunião. Sr Cemin

pede  para  avisar  a  Presidente  que  os  conselheiros  a  esperam.  Na

continuidade Sr Andre, adjunto na Diretoria do Canoasprev, comparece a esta

reunião  para  encaminhar  o  assunto  da  LDO.  Explicou  que  esta  aqui  no

Instituto  a  LDO  para  aprovação  deste  conselho  e  encaminhamento  ao

Executivo Municipal. Informou que como de praxe, já vem a este ente com o

prazo estourando. Que ha urgência, pois a devolução da mesma esta prevista

para 13 de junho corrente. Também salientou que a LDO faz parte da LOA,

aprovada  anteriormente.  Sugere  que  o  Conselho  se  reúna

extraordinariamente  para  cumprir  o  prazo,  uma vez que é um tema muito

importante. Sr. Cesar Cemin encaminhou a data do próximo dia 16(dezesseis)

para  a  extraordinária  a  qual  foi  acolhida  por  todos.  Foi  sugerido  pela

Conselheira  Adriane enviar  convocação a todos os  membros do Conselho

para  garantir  quórum.  A  data  ficou  então  confirmada.  Conselheira  Rejane

indagou ao Sr. Adjunto como esta a situação do HU. Sr Andre informou que

na outra semana houve uma reunião junto a Secretaria  da Saúde e atual

Administrador do HU, na qual ele e a Diretora do Fassem compareceram. Foi
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muito esclarecedora, pois situou o HU das questões as quais geraram um

conflito burocrático com o mesmo. Também informaram que as pendências

estão quase todas já quitadas.  As que ainda não já estão providenciadas.

Logo  após  esta  reunião  foram  retomadas  imediatamente  todos  os

atendimentos  que  estavam  suspensos.  Conselheira  Rejane  perguntou

também sobre o Censo realizado. Sr Andre colocou que no todo foi positivo.

Sendo o comparecimento por parte dos Inativos e pensionistas no total  de

98%. Total este muito satisfatório.  Contou que uma equipe do Ministério da

Previdência veio fazer uma visita no momento da realização do Censo, a qual

foi muito positiva. Tudo transcorreu muito bem. Sr Adjunto complementou que

o mesmo esta sendo realizado em 45 entes Federativos. Sr Cemin agradece

as  informações  do  Adjunto  e  faz  o  encaminhamento  do  Of.  da  LOA.  Por

sugestão do Conselheiro Monir foi seguido a planilha de relatorias. Na ordem

o  próximo  relator  será  conselheiro  Monir.  Ficou  acordado  que  tão  logo  o

Executivo conclua seus encaminhamentos o Of. será enviado ao relator Sr

Monir e na próxima quinta-feira dia 16 (dezesseis) do corrente o mesmo fará a

relatoria na reunião extraordinária. Na seqüência Sr Secretário César Cemin

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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