
Ata n°. 241 de  06/12/2012 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às catorze 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 
3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho 
Deliberativo do Canoasprev, titulares Jacqueline Amorin Remião, Jose  
Hermeto lagranha, Mariza Hansen Rangel, Miriam Oliveira da Silva,  Nelma 
Terezinha Rodrigues Daniel, Teresinha A. Pruciano. Suplentes, Rejane Fatturi 
Duarte.  Aberta a sessão pela sra. Presidente Jacqueline Amorim Remião, o Sr.  
Diretor do Departamento de Assistência, Sr. Guaraci Grebin Flor, pediu 
permissão para participar da reunião e apresentou o Dr. Eduardo Gerhardt 
Martins, Assessor Jurídico do Canoasprev, que está fazendo uma análise 
técnica da lei do Fassem, o mesmo colocou alguns tópicos que estão sendo 
analisados e que podem gerar conflitos, requerendo assim uma análise maior. 
Devido a urgência, na alteração da lei a Sra. Jacqueline solicitou que até o dia 
20/12, fosse apresentado o projeto de lei, o que foi acatado pelos 
conselheiros,e, sugerido que na próxima quinta dia 13.12.2012, será realizada 
uma reunião extraordinária, quando serão pontuados e discutidos  os aspectos 
legais do novo projeto de lei.  O conselheiro Hermeto  colocou que devido o 
aumento do custo da saúde no País e mais a falta de repasse por parte do 
Município, agravou a situação do Fassem, acredita que falta também 
integração com o executivo. Questiona também a alteração no nome do Fundo 
para CanoasprevSaúde, o que foi também questionado pela conselheira 
Miriam. Após esse momento a Sra. Jacqueline apresentou o Processo C 
2440/2012, referente a Proposta de Política de Investimento para 2013, que 
deverá ser deliberada até 20.12.12. Face a urgência do assunto, e como o 
conselho não tem conhecimento se a empresa contratada para indicar o 
mercado de aplicação, está ou não surtindo os efeitos desejados, o Sr. 
Hermeto propôs que o Comitê de investimento do Canoasprev, seja convocado 
para esclarecer essa duvida.  Devido o curto prazo para apreciação da   
proposta de política de investimento para 2013, na reunião extraordinária o 
Comitê de investimento deverá se fazer presente. Nada mais havendo a 
tratar,foi encerrada a Reunião , e por mim Mariza Hansen Rangel, secretária do 
Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelos presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


