
Ata nº. 121 de 08/11/07 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos oito dias do mês de novembro 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 Carlos Alberto Ribeiro 
Cure, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’Ávila, Mercedes 
Lúcia Carbonera, Nelma Terezinha R. Daniel e Rejane Fatturi Duarte. 
Suplentes César Natal Cemin, Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima A. 
Haulbold. Presente, também, Nilce Bregalda Schneider - Presidente do 
Conselho Fiscal do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 120 e sua respectiva 
aprovação. Em seguida, foi informado aos presentes que o Sr. Éderson, o 
Sr. André e o Sr. Paulo não puderam comparecer a esta reunião. O Sr. José 
trouxe alguns questionamentos para serem debatidos com este Conselho e 
com a Diretoria Executiva, como no caso de uma pessoa possuir duas 
matrículas: por que é descontado o FASSEM Fixo sobre o total dos 
rendimentos das duas matrículas, não tendo a opção de ficar apenas com 
um desconto, sendo que esta mesma pessoa, possuindo duas matrículas, 
tem direito a retirar apenas um rancho? A Sra. Rejane relatou que, 
conforme Artigo 5º da Lei nº 4.990/2000, o desconto do FASSEM é sobre 
o total dos vencimentos. Outro assunto foi referente ao horário de troca de 
atestados médicos, que hoje é até às dezessete horas e quinze minutos, 
sendo respondido que este assunto não compete ao Canoasprev e sim à 
Junta Médica e ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. 
Outro questionamento foi sobre o horário para retirar as autorizações no 
FASSEM, que é até às quatorze horas. O Sr. José sugeriu, também, que no 
próximo informativo do Canoasprev constem esclarecimentos a fim de 
informar os usuários sobre o funcionamento do sistema de consultas, 
reconsultas, 2ª consulta no mesmo mês e a taxa de quinze reais. Após isso, 
a Sra. Rejane informou que o processo nº. 8675/2007, encaminhado pelo 
Conselho Fiscal do Canoasprev, referente às informações sobre a obra de 
construção da sede do Instituto, continua em seu poder para confirmação de 
algumas informações com a Diretoria Executiva, ficando sua apresentação 
marcada para a próxima reunião. O Sr. Cure informou que continua 
fazendo contatos com o Instituto de Cardiologia para firmar convênio e está 
no aguardo de informações. A Sra. Rejane informou que o Edital de 
Credenciamento já está disponível no site do Canoasprev. Ao final, foi 
agendada a próxima reunião para o dia vinte e dois de novembro, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião e por mim Tatiana Narciso, lavrada a 
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.  
 


