
Ata nº.  321 de 10/11/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, 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: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt 

Machado, Jari Rosa de Oliveira, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi 

Duarte, Monir da Silva. Ausentes Rosani Rosa (justificado), Zoé Lourenço 

Machado, Leticia Weber, Ricardo Gomes e Renato da Luz. Com pauta 

previamente encaminhada de leitura ultima ata e assuntos gerais Iniciou-se 

a reunião com secretario Cemin fazendo a leitura da última ata. Após lida 

foi aprovada por todos os presentes. Conselheiro Leonardo informou que as 

atas no site já estão em dia. Continuando sr. Presidente encaminhou a 

relatoria do ofício C2063/15 sob tutela do conselheiro Aires. O mesmo fez 

leitura explicando o teor do processo. Fez destaque aos repasses do 

Executivo. Os mesmos não traziam os valores mensais. O relator informou 

que este tema foi acrescentado ao relatório através de resposta a solicitação 

enviada ao Sr. Paulo do Canoasprev. Continuando o relator fez leitura de 

seu parecer final no qual destacou que os repasses estão em acordo no 

demonstrativo analítico e no sintético ate mês de julho corrente, com 

destaque ao atraso dos repasses da patronal que está no montante de R$ 

4.419.233,37 até julho/15. Neste momento comparecem a reunião deste 

Conselho Sra. Miriam presidente do Instituto e sr. André Adjunto, 

atendendo convite feito pelo sr. Presidente deste conselho. Os convidados 

tomaram a palavra para sanar duvidas deste conselho sobre atualização do 

organograma, do Instituto, que esta tramitando para aprovação. Sra. Miriam 

fez um histórico do assunto e informou que na verdade esta nova sugestão 

em andamento segue para atender e adequar a situação dos 60 servidores 

aqui do Canoasprev que devem acompanhar a nova modificação da 

formula de remuneração criada e aprovada pela prefeitura com relação a 

AGR e GRS que será pratica partir de janeiro/2016. Esta nova proposta de 

organograma foi recriada a partir da ultima versão aprovada aqui no 

conselho. A modificação trará impacto a menor. Sr. André trouxe 

informações desde o início da implantação da estrutura do Instituto e seu 

crescimento ao longo dos anos. Hoje temos aqui servidores antigos e novos 

concursados. Todos devem estar regulamentados ate janeiro próximos. Sr. 

André salientou também que este organograma será o mínimo para manter 

e regularizar a estrutura do Canoasprev. Conselheiro Monir lembrou que 

esta nova sugestão não foi passada aqui no conselho. Sra. Miriam entende 

que a sugestão trará impacto a menor para o Instituto e que esta sendo 

modificada em função da Legislação da Prefeitura que rege todos. 

Conselheiro Leonardo perguntou se houve alteração da nomenclatura de 



Gestor de unidade. Sr. André respondeu positivamente para Chefe de 

unidade seguindo a legislação para cargos e salários da prefeitura. Sr. 

André lembrou também que a partir dai o Instituto estará encaminhando 

para fazer concurso para provimento de cargos que estiverem em aberto. 

Conselheiro Monir perguntou se as novas alterações que implicaram na 

atuação deste conselho irão ficar em consonância com estas propostas. Sra. 

Miriam explicou que a Lei do Município rege todas as questões para cargos 

e salários e que a do Canoasprev diz que este deve seguir a legislação do 

município. Conselheiro Monir também perguntou sobre o impacto destas 

adequações e de como anda a parte financeira do Fassem. Sra. Presidente 

informou que este impacto também esta previsto dentro da sugestão de 

organograma. Continuando Sra. Miriam colocou que com todo o esforço 

feito até aqui o Fassem já gasta o que arrecada. Com um leve superávit para 

o fundo. Sr. André complementou que apesar dos atrasos nos repasses esta 

em equilíbrio. Conselheiro Aires trouxe o dado de que até o mês de agosto 

a divida esta em $5.200.000.00. e como está sendo pensado a questão dos 

juros do atraso. Sr. André lembrou que na Lei do fassem não esta 

comtemplada esta questão. Os conselheiros foram enfáticos de que esta é 

uma questão que deva ser cobrada pois o valor devido deve seguir uma 

correção para ser atualizado. Sra. Miriam atualizou os dados do repasse. 

Colocou que nesta semana já foram enviados ao Instituto valores de dois 

meses de patronal e ontem a parte do servidor deste ultimo mês. Sr. André 

informou que todo mês é enviado oficio cobrando os repasses ao secretario 

da fazenda e ao Sr. Prefeito ficando registrado o assunto. Conselheiro 

Leonardo indagou se adequação do organograma comtempla os futuros 

servidores . Sr. André colocou positivamente e acrescentou que os antigos 

devem estar fazendo suas opções também mas que ainda estas informações 

ainda não esta sendo repassada. Sra. Miriam completou que se deve ao fato 

de o simulador que a prefeitura disponibilizou devera ser adequado para o 

Canoasprev pois não contempla os daqui. Conselheiro Aires indagou da 

nomeação da nova Diretora de Assistência. Sra. Miriam informou que 

ainda não foi nomeada pois a atual está afastada para tratamento médico, 

havendo assim o impedimento para nova nomeação. Sr. Aires perguntou 

também sobre o edital de credenciamento. Ela informou que esta em 

andamento. Será aberto só para área médica. Sr. Presidente também disse 

que se algum conselheiro tem indicações de credenciado, dentro das áreas 

contempladas que passem as sugestões a equipe de credenciamento que 

está formada. Ela também entregou o of. C1515/15 da venda da folha ao 

Banrisul ao Presidente do Conselho. A Presidente pergunta então se têm 

mais perguntas e encerrando salientou que tudo segue como está e que não 

há aporte financeiro para nenhuma implantação. O momento é de 

economia. Informou que está sendo confeccionado um informativo 

trazendo informações sobre a situação do Fassem bem como lista de 



credenciados e será entregue tão logo completem os novos 

credenciamentos. Neste momento retiram-se Sra. Miriam e Sr. André. Na 

continuidade conselheiro Aires retomou relatoria de seu parecer, no 

of.C2063/15 que foi aprovada e todos seguiram o voto do relator. Sr. 

presidente faz encaminhamento do ofício entregue pela Presidente do 

Instituto encaminhando o mesmo ao conselho Cesar Cemin. Conselheiro 

Leonardo indagou aos presentes o que este conselho pode fazer em ralação 

aos juros referente aos repasses em atraso. Sr. Hermeto manifestou que 

nada impede que este colegiado faça uma revisão de juro legal e faça um 

encaminhamento de cobrança.  Foi debatido esta questão. Sr. Presidente 

colocou que irá fazer oficio solicitando a Presidente as cópias dos ofícios 

enviados, por parte do executivo, de todos os meses nos quais faz 

oficialmente a cobrança dos atrasos dos repasses. Nada mais havendo a 

tratar sr. Presidente agradeceu a presença encerrando a reunião e eu Rejane 

Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será lida e aprovada pelos demais 

e após publicada no site do Canoasprev.xxx 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


