
 Ata n°.192 de 02/12/2010 – Conselho Deliberativo d o Canoasprev 

Aos dois dias do mês de dezembro 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, Éderson 
Frey Greff, Monir Silva Saldanha, Teresinha Antqueviezc Pruciano e Nelma Teresinha 
Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Ronaldo da Silva Santa Cruz, Julio 
César Pires Machado e Suzana Maria de Souza. Presente também o Sr. Haroldo Carvalho 
Leão, Presidente Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho 
Sra. Rejane foi procedida a leitura da ata nº 191 e sua respectiva aprovação. Após este 
momento, a Sra. Jacqueline questionou o Sr. Haroldo sobre os motivos da contratação pelo 
Instituto de uma empresa prestadora de serviço na área jurídica.O presidente expõe que 
existe uma ação judicial contra o Canoasprev, aberta por uma pensionista que ganhou 
judicialmente o direito de receber pensão até os vinte e quatro anos, solicitando o valor 
retroativo da pensão que parou de ser paga quando a pensionista completou maioridade 
legal aos dezoito anos. Mesmo tendo todo embasamento legal e legislação vigente a favor 
do Canoasprev a causa foi ganha pela autora da ação, com uma decisão de órgão de justiça 
superior. Portanto, para que o Instituto possa recorrer de tal sentença se faz necessário o 
ingresso de processo no supremo tribunal de justiça, necessitando assim de pessoal 
qualificado e experiente nestas ações. Em seguida a Sra. Rejane solicitou informações para 
o Presidente sobre o processo C0538/2010, referente à venda da folha de pagamento do 
Canoasprev para o Banrisul, o Sr. Haroldo rastreou o ofício e esta aguardando parecer do 
IGAM sobre este assunto, informou ainda que durante a semana que vem terá uma reunião 
com o prefeito na qual abordará o assunto. Na sequencia, houve o questionamento da Sra. 
Rejane sobre o atraso no repasse da Prefeitura Municipal de Canoas da verba patronal do 
Fassem, o Sr. Haroldo confirma que os repasses estão atrasados, mas que este assunto 
esta sendo monitorado por ele e pelos diretores e que já foi abordado com o Secretário e 
Secretário Adjunto da Fazenda, e que em conjunto estão estudando uma solução para 
normalizar o repasse. Por último o Sr. Haroldo foi questionado sobre a contratação de um 
auditor médico para o fassem, o presidente informou que este assunto é prioridade em sua 
pauta e que já marcou reunião com a Vice-Prefeita e Secretaria da Saúde para tentar 
conseguir a cedência de um médico do município, para o Canoasprev.  Sem mais, foi 
marcada a próxima reunião para o dia 16 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.  
 


