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Ata nº.  346 de 08/11/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV.  

Aos onze dias do mês de novembro 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 Schmidt Machado, Jose Hermeto 

Lagranha, Aires Vigel, Alvarez da Silva. Cesar Cemin, Rejane Fatturi 

Duarte. Com pauta previamente encaminhada de assuntos gerais e leitura 

da ata anterior. Iniciou-se como o Presidente encaminhando leituras das 

atas anteriores de números 344 e 345. As mesmas foram lidas e aprovadas. 

Continuando Sr Presidente comunicou que recebeu documentos do 

Executivo do Canoasprev que tratam do parecer do Ministério da 

Previdência sobre o tema da segregação de massas que fora encaminhado 

anteriormente aquele ente. Conselheiro Leonardo que soube que a sugestão 

encaminhada não foi aprovada pelo Ministério. Passou a todos os 

Conselheiros presentes para que tomassem ciência. Sr Cemin colocou que 

enviou ao email de cada conselheiro o referido parecer. Na continuidade 

Conselheiro Cemin fez sua relatoria do of. C1515/15 que trata da 

solicitação do último contrato firmado entre o executivo Municipal e o 

Banrisul. Colocou que foi demorado, pois enviaram somente um dos 

contratos. Posteriormente fez solicitações para obter o último assinado e 

datado de 1/10/15. Lembrou também que este foi prorrogado ate 1/10/2017. 

Sua análise e parecer foi de acolhimento ao parecer Jurídico do Canoasprev 

com ressalva: que nas próximas negociações deste tipo a Diretoria 

Executiva do CANOASPREV estabeleça em contrato os valores a serem 

repassados para a Autarquia. Sr Presidente reiterou que o Conselho 

Deliberativo deveria acordar com o próximo Prefeito que se mantenha a 

livre negociação do servidor em seus consignados, no sentido de buscar 

melhores juros. Continuando Sr Presidente indaga se todos aprovam a 

relatoria do OF C1515/15.  Todos acolheram e seguiram o voto do relator. 

Neste momento Sra. Presidente do Instituto comparece a reunião para 

informar sobre a participação do Canoasprev no evento. Sra. Miriam 

informa que o Fassem esta concorrendo ao prêmio de Marcas e Líderes, e 

esta concorrendo na lista de uma das marcas mais lembradas em Saúde de 

Canoas, junto com Unimed e Centro Clinico. Também informou que o 

momento esta favorável a captar novos credenciados. Aproveitando este 

marketing o Canoasprev esta abrindo novo credenciamento. Este será geral 
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para todas as áreas. Agradeceu a todos que estão ajudando o Fassem a se 

consolidar. Após retirou-se. Conselheiro Aires informou que o conselheiro 

Jari comentou-lhe que não irá retornar ao lugar de conselheiro. Sr 

Presidente sugere ao Sr. Cemin contatar com Sr Jari para que faça a 

desistência formalmente. Conselheiro Aires indagou sobre a divida com o 

Fassem, no que foi informado com os dados constantes no ultimo relatório 

recebido pelo Conselho Deliberativo. Encerrando Sr Presidente 

encaminhou ao secretario Cemin para que envie of. convite a Sra. Lucia, do 

Canoasprev, para comparecer a este fórum e colocar sobre o calendário da 

próxima eleição de conselheiros e outro oficio solicitando atualização dos 

repasses ao Fassem pelo Executivo. Encerrando agradeceu a presença e 

nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane 

Fatturi Duarte, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos 

presentes e publicada na página do CANOASPREV.xxx 

 

 

 

 


