
Ata n°.184 de 22/07/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, 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, Rejane Fatturi Duarte, Éderson Frey Greff, Jarí Rosa 
de Oliveira, Teresinha Antqueviezc Pruciano e Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. 
Suplentes, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ivera Regina Soares da Silva, 
Ronaldo da Silva Santa Cruz e Suzana Maria de Souza. Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho Sra. Rejane, foi procedida a leitura da ata nº 183 e sua respectiva aprovação. 
Após este momento, foi debatido o possível impacto financeiro, no Instituto de Previdência, 
pela criação da Fundação de Saúde do Município, pois os funcionários públicos contratados 
para a fundação não irão contribuir com o Instituto, serão contratados em regime de CLT, 
contribuindo assim para o INSS, mas conforme comentado consequentemente não irão se 
aposentar pelo Canoasprev, não honerando o fundo futuramente. Após discussão o 
conselho decide encaminhar demanda de avaliação financeira para o executivo, a Sra. 
Teresinha informa que o projeto de Lei de criação da fundação esta em discussão na 
Câmara Municipal e que existe uma comissão para análise e estudo do projeto, o qual  
voltará para pauta de votação da câmara somente em novembro, o conselho vai 
acompanhar o assunto. Na sequencia a Sra. Rejane informa que houve a reunião da mesa 
do conselho com o presidente executivo do Canoasprev, foi discutido o inicio do senso 
previdenciário, a contratação do atuário para o a confecção do cálculo atuarial do Fassem, e 
a finalização do edital para contratação de empresa prestadora de serviços na área de 
auditoria médica no Fassem. Na sequencia, o Sr. Éderson sugere que as atas aprovadas 
pelo conselho sejam encaminhadas por e-mail para os conselheiros, e também sugere que 
se faça um comparativo do número de glosas em procedimentos médicos, entre o período 
que se tinha auditoria médica e o período que o Fassem esta sem este serviço. Na 
sequencia, O Sr. Jarí lembra que foi discutido pelo conselho uma possível solicitação para o 
Executivo da criação de uma rotina administrativa no Fassem que permita o 
encaminhamento de correspondência para o servidor que possui filho completando dezoito 
anos, como forma de aviso para reinclusão do dependente no fundo até os vinte e quatro 
anos, o conselho decide encaminhar ofício ao executivo com tal solicitação.  Sem mais, foi 
marcada a próxima reunião para o dia cinco de agosto de 2010. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Reunião e por mim, Carla Pagliarini, lavrada a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada pelos presentes.Em tempo informo que a suplente Valquíria Souto 
da Silva estava presente nesta reunião. 
 


