
Ata n°.189 de 16/09/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezesseis 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, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, Nelma 
Teresinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Ivera Regina Soares da 
Silva, Valquíria Souto da Silva, Julio César Pires Machado e Suzana Maria de Souza. Aberta 
a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Rejane foi apresentado aos conselheiros o 
parecer referente ao cálculo atuarial do Fassem. Os pontos relevantes foram: a alta 
expectativa de vida entre os usuários, a recomendação para contratação de médico revisor 
das contas do Fassem, os débitos do Fassem variável que não são cobrados como 
acontece quando falece o titular ou existe a exoneração do servidor, conseguir parcerias 
entre os credenciados, e investir em prevenção. Para uma melhor apresentação e discussão 
sobre o cálculo atuarial foi proposto pela Sra. Rejane uma reunião, com o atuário e os 
conselhos Deliberativo e Fiscal no auditório do Canoasprev, a sugestão foi aceita pelos 
conselheiros e na próxima reunião será informada a data para o evento. Após este 
momento, foi convidado a participar da reunião o Presidente Executivo do Canoasprev Sr. 
Haroldo Carvalho Leão, que foi questionado sobre a licitação para contratação de empresa 
prestadora de serviço na área de auditoria médica do Fassem, o Presidente informou que a 
licitação provavelmente seja cancelada, pois somente duas empresas apresentaram 
proposta , uma foi desclassificada por não apresentar documentos, conforme edital, e a 
outra por já ser credenciada como prestadora de serviço ao Fassem. O presidente informou 
que a solução será abrir novamente o edital de credenciamento e divulgá-lo amplamente, a 
ação seria estendida para todo o estado e até nacionalmente para que se tenha um maior 
número de interessados. Ainda com a palavra o Sr. Haroldo falou sobre a abertura de 
credenciamento, motivada pelo processo referente a extensão de credenciamento a um 
prestador de serviço do Fassem, com isso a Sra. Rejane sugere um estudo, para posterior 
criação de uma resolução sobre credenciamento e extensão de credenciamento. Após este 
momento, foi discutido o término do senso previdenciário, que teve um resultado positivo 
com grande adesão dos servidores. Foram também discutidos os projetos dos planos de 
carreira do funcionalismo e do magistério, que poderão impactar o Fapec, para essa 
avaliação será acionada a empresa responsável pelo cálculo atuarial do Fapec. Em seguida, 
o Presidente Executivo informou que fez um levantamento sobre o estacionamento do 
Instituto, constatando assim, que são onze vagas para vinte e três servidores que utilizam o 
carro como transporte, algumas decisões já foram definidas como o horário do 
estacionamento que será obrigatoriamente em horário de expediente, e que as vagas 
destinadas ao Presidente, Diretor Administrativo, de Assistência e Financeiro serão 
preservadas, as distribuições das outras vagas seguirão um critério ainda não definido, o 
presidente esta aberto a sugestões de todos e solicita uma sugestão por parte do conselho. 
Sem mais, foi marcada a próxima reunião para o dia 30 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.  
 


