
Ata n°.191 de 11/11/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos onze dias do mês de novembro 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, Teresinha Antqueviezc Pruciano e Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. 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 a leitura da ata nº 190 e sua respectiva aprovação. Após este 
momento, a Sra. Rejane informou que a comissão criada para estudar e atualizar o 
Regulamento do Fassem esta bastante avançada e que em breve apresentará para mesa 
sua proposta para discussão no conselho. Neste contexto, a Sra. Verônica informou que a 
comissão criada para estudar e atualizar o Regimento interno do conselho não conseguiu se 
reunir para discutir o assunto, com isso a Sra. Rejane solicitou que sejam convidados 
servidores do Canoasprev para auxiliar a comissão em seus trabalhos. Neste momento a 
Sra. Teresinha manifestou sua intenção de ajudar a comissão, passando assim, a fazer 
parte da mesma. Em seguida, a Presidente do Conselho expõe que solicitará resposta ao 
Presidente Executivo sobre o processo C0538/2010, referente a venda da folha de 
pagamento do Canoasprev para o Banrisul. Na sequência, a Sra, Rejane informou que 
aconteceu no dia vinte e um de outubro deste ano o seminário de apresentação do cálculo 
atuarial do Fassem, houve grande participação dos conselheiros, público alvo do seminário. 
A apresentação do atuário Joel Fraga, foi de fácil compreensão de todos, assim como seus  
esclarecimentos das dúvidas sobre o cálculo. O atuário informou que o Fassem esta em 
boas condições financeiras para gerenciar a prestação de assistência saúde aos servidores, 
mas atentou que houve um crescimento dos usuários com mais de 60 anos e que a 
expectativa de vida deste usuário é alta. Sugeriu que o Fundo aposte em ações com foco na 
prevenção de doenças e sugeriu também a contratação de pelo menos um médico revisor e 
auditor de contas. Neste contexto a Sra. Rejane informou que foi realizado no Canoasprev 
entre os dias vinte cinco de outubro e vinte nove a semana do servidor com palestras e 
atrações para os servidores municipais de Canoas, o conselho entende que essas ações 
poderiam ser mais freqüentes. Com a palavra a Sra. Teresinha expõe que houve grande 
repercussão sobre as comissões formadas para estudos e atualizações no Fassem e Fapec, 
a Sra. Rejane esclareceu que as comissões foram formadas para atualizar o conteúdo de 
regulamentos e Leis que regem o Fapec e Fassem sem alterar com isso nenhum benefício 
concedido ou já existente em nenhum dos fundos, o objetivo principal é atualizar tais 
documentos para que os usuários do Fapec e Fassem tenham mais agilidade e informações 
adequando assim a legislação vigente. Foi então solicitado aos representantes de 
sindicatos, assim como para os demais conselheiros que informem aos servidores sobre o 
trabalho desenvolvido pelo conselho e a que ele se propõe.  Sem mais, foi marcada a 
próxima reunião para o dia 02 de dezembro 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.  
 


