
Ata n°.188 de 02/09/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dois dias do mês de setembro 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi 
Duarte, Éderson Frey Greff. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Verônica de Jesus 
Oliveira Pacheco Signori, Ronaldo da Silva Santa Cruz e Suzana Maria de Souza. Aberta a 
reunião pela Presidente do Conselho Sra. Rejane foi procedida as leituras das atas 186 e 
187 e suas respectivas aprovações. Após este momento, a Sra. Rejane informou que foi 
encaminhado um ofício para o presidente com questionamentos sobre o estacionamento do 
Instituto, assunto abordado na reunião anterior. Em seguida, a Sra. Verônica apresentou o 
processo C0801/2010 referente a sugestões de alteração da resolução do Conselho 
Deliberativo, após a apresentação do processo, o conselho solicitou que este seja discutido 
na comissão já criada para este fim, e apresentado em uma proposta conjunta de alteração. 
Neste contexto a Sra. Rejane reforça que existem duas comissões formadas, uma para 
atualizar e discutir alterações na Lei de criação do Fassem nº 4490 de 02 de outubro de 
2000 e na Resolução nº 01 de 03 de julho de 2006 que regulamenta os benefícios 
concedidos pelo Fassem, outra comissão foi criada para atualizar e discutir alterações na Lei 
de criação do Canoasprev nº 4739 de 03 de fevereiro de 2003 e na Resolução nº 02  de 11 
de setembro de 2003, que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Deliberativo.Na 
sequência, retomou-se a discussão sobre os editais de credenciamento que por decisão do 
Conselho devem ficar abertos por prazo indeterminado, a Sra. Rejane expõe que aguarda 
resposta do Executivo sobre o assunto, reforça também que aguarda manifestação do 
executivo sobre o processo C1148/2009, referente a inclusão no fassem de servidores com 
contrato temporário de trabalho, com a palavra o Sr. Éderson expõe que deve-se fazer um 
controle na inclusão dos usuários do Fassem, em conjunto com a Junta Médica Municipal 
que faz o exame admissional dos servidores, tendo assim uma avaliação de doenças pré-
existentes. Em seguida, a Sra. Jacqueline questionou se o executivo tomou providencias 
sobre o déficit financeiro informado pelo calculo atuarial do Fapec, a sra. Rejane informou 
que vai questionar o Presidente Executivo sobre o assunto.Sem mais, foi marcada a próxima 
reunião para o dia 16 de setembro 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.  
 


