
Ata n°.193 de 16/12/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezesseis 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 Faturri Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, Mover da Silva Saldanha 
e Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Verônica de 
Jesus Oliveira Pacheco Signori 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 entregue ao conselho o processo C1129/2010 referente à Política 
de Investimento para o ano de 2011, após discussão sobre o assunto a Diretora Financeira 
Sra. Dinorá da Luz Dorneles foi convidada a participar da reunião para esclarecimentos 
sobre o processo. Com a palavra a Sra. Dinorá explicou que houve alterações na 
regulamentação da política de investimentos por parte do Ministério da Previdência, 
respondeu aos questionamentos dos conselheiros. Após este momento, o Conselho decidiu 
encaminhar o processo para o Conselho Fiscal, para que este possa avaliar e emitir parecer 
sobre o assunto. Neste momento, discutiu-se a necessidade de qualificação dos 
conselheiros para analisar processos, principalmente aqueles que exigem um conhecimento 
específico para relatoria. Em seguida a Sra. Rejane questionou o Presidente Executivo 
sobre o repasse em atraso da Prefeitura Municipal de Canoas referente à patronal do 
Fassem, o Sr. Haroldo relatou que os repasses ainda estão em atraso, mas que existe um 
diálogo com o secretario municipal da fazenda sobre o pagamento desta dívida. Ainda com a 
palavra o Sr. Haroldo informou que esta aguardando parecer do Igam sobre o processo 
referente à venda da folha de pagamento do Canoasprev para o Banrisul. Informou também 
que na reunião com a Vice-Prefeita e Secretaria da Saúde foi satisfatória, pois ela indicou o 
nome de uma médica do quadro de servidores, para auditar as contas do Fassem, existe no 
momento uma negociação com a servidora em relação à compatibilidade de horários e 
salário. Neste contexto o Presidente Executivo expõe que irá propor um projeto de Lei 
regulamentando o recebimento de bolsa auxilio para qualificar servidores na área de 
auditoria de contas médicas do Fassem. Solicitou também uma reunião extraordinária na 
semana que vem para aprovar este projeto no conselho e com isso tentar uma votação na 
câmara de vereadores ainda este ano. Na seqüência, foi entregue o processo C1119/2010 
referente à Minuta de Regimento Eleitoral o qual foi encaminhado a Senhora Rejam para 
relatoria. Na seqüência, as comissões formadas pelo conselho se manifestaram a respeito 
do trabalho realizadas por elas, ambas concluíram seus estudos e o assunto será discutido 
na reunião do mês de janeiro. Conforme solicitado pelo Presidente Executivo foi marcada a 
próxima reunião extraordinária para o dia 21 de dezembro de 2010. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Reunião e por mim, Carla Pagliarini, lavrada o presente ata, que após 
lida e aprovada será assinada pelos presentes.  


