
Ata nº. 120 de 25/10/07 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de 
Janeiro nº. 231, 4º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros 
do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Éderson Frey Greff, 
José de Jesus D’Ávila e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso 
Heck, Jacqueline Amorin Remião, Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima 
A. Haulbold. Presente também, Paulo Roberto dos Santos – Presidente 
Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Vice-Presidente do 
Conselho, Sr. Éderson, foi informado que o Sr. Hermeto não comparecerá a 
esta reunião, conforme aviso por telefonema. Em seguida, foi procedida 
leitura da ata nº. 119 e sua respectiva aprovação. O Sr. Éderson leu 
processo nº. 12561/2007 de 16/10/07 de Misael Cossio Orihuela, sobre sua 
manifestação de insatisfação com os valores ressarcidos pelo FASSEM, 
referente despesas com anestesia, uma vez que o valor cobrado pelos 
anestesistas não é o mesmo ressarcido ao paciente, devido ao problema da 
utilização de tabelas diferentes. Este processo foi entregue a Sra. Jacqueline 
para relatoria. O Sr. Éderson apresenta também, parecer sobre o processo nº 
10779/2007 de Mara Rejane Cadorin, referente aumento de margem 
consignável da Instituição Financeira utilizando a contra partida de parte da 
margem destinada à ASMC. Seu voto foi pelo acolhimento da solicitação, 
todos os conselheiros acompanharam o voto do relator. A Sra. Rejane 
informa que o processo nº. 8675/2007 encaminhado pelo Conselho Fiscal 
do Canoasprev, referente informações sobre a obra de construção da sede 
do Instituto, continua em seu poder para confirmação de algumas 
informações com a Diretoria Financeira. Aproveitando o assunto, o Sr. 
Paulo informa sobre sua reunião com a Diretora de Assistência e a Chefe 
da Contabilidade, sobre processo encaminhado referente questionamentos 
sobre a construção. Ele esclarece que conforme informações obtidas com a 
Diretoria Financeira, comparando a receita realizada, as despesas 
empenhadas e liquidadas, o saldo a receber, o saldo das aplicações 
financeiras e apesar dos créditos a receber, o FASSEM sempre esteve 
equilibrado, além disso, o novo prédio aumentará o ativo permanente 
imobilizado. E que o cálculo atuarial a ser contratado será iniciado em 
março do ano seguinte e conterá informações do exercício de 2007, janeiro 
a dezembro. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia oito de 
novembro, às quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata por 
mim, Tatiana Narciso, que após lida e aprovada será assinada pelos 
presentes.  
  
 


