
Ata nº. 135 de 24/07/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação, 
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, Éderson Frey Greff, José Hermeto Gadea 
Lagranha, José de Jesus D’Ávila, Mercedes Lúcia Carbonera, Nelma 
Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André 
Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião e Luiz Roberto Jacoby. 
Presentes, também, Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do 
Canoasprev; Lia Bernadete de O. Greff e Verônica de Jesus O. Pacheco 
Signori, membros do Conselho Fiscal; Mirian Oliveira da Silva, Diretora 
do Departamento de Assistência do Canoasprev; Willian Martins, Auxiliar 
de Gestão Municipal do Canoasprev e Fábio dos Santos Lazzarotti, 
Assistente Administrativo do Canoasprev. Em virtude do atraso do 
Presidente, Sr. Hermeto, comunicado antecipadamente, foi aberta a reunião 
pelo Vice-Presidente do Conselho, Sr. Éderson, com a leitura da ata nº. 134 
e sua respectiva aprovação. Com a palavra, o Presidente Executivo do 
Canoasprev iniciou a apresentação das atividades do Instituto, marcada na 
reunião anterior, com informações gerais sobre o que seria exposto. 
Posteriormente, com a chegada do Presidente do Conselho, o Sr. Paulo e o 
Sr. Willian apresentaram um sistema integrado desenvolvido para o 
Instituto, com o auxílio de um projetor multimídia. Através desse sistema, 
foi possível criar um cadastro completo de inativos, pensionistas, ativos da 
Prefeitura e do Canoasprev, com dados pessoais e funcionais, que serão 
utilizados, inclusive, no cálculo atuarial do Instituto. Através dele, também, 
é efetuado o Recadastramento dos ativos, inativos e pensionistas do 
Canoasprev, com o objetivo de se manterem atualizados os dados nele 
contidos, futuramente, o Recadastramento será expandido para os ativos da 
Prefeitura.  Com ele, foi criado um protocolo com numeração própria para 
os processos que tramitem apenas dentro do Instituto. Como o sistema 
abrange o FASSEM, está em teste uma integração com dois laboratórios de 
análises clínicas para que os usuários possam realizar seus exames sem 
retirar guia no FASSEM, dentro dos critérios estabelecidos. Após os 
devidos ajustes, o sistema será expandido aos demais laboratórios. Durante 
a exposição, os Conselheiros fizeram seus questionamentos que foram 
devidamente esclarecidos, tanto pelo Sr. Paulo, como pelo Sr. Willian e 
pela Sra. Miriam. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia sete 
de agosto de 2008, 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. 


