
Ata n°.197 de 17/03/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e onze, 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, Monir Silva Saldanha e Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. 
Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori e 
Ronaldo da Silva Santa Cruz. Presente também o Presidente Executivo Haroldo Carvalho 
Leão e Diretor Administrativo Paulo Roberto dos Santos. Aberta a reunião pela Presidente 
do Conselho Sra. Rejane, foi procedida a leitura da ata 196 e sua respectiva aprovação. 
Após este momento, foi concedida a palavra para o Sr. Paulo, que entregou ao conselho o 
processo C0232/2011, referente ao custeio atuarial do Fapec, conforme sua explicação o 
Diretor Administrativo informou que houve mudanças por parte do Ministério da Previdência 
na legislação referente aos regimes próprios de previdência social, tal mudança motivou a 
modificação na Lei 5.082 de 11 de maio de 2006, a qual reestrutura o regime próprio de 
previdência social do município de Canoas e da outras providências. Segundo o Sr. Paulo as 
alterações não modificam o cenário estável do fundo previdenciário, e que tal decisão foi 
tomada entre o Executivo do Canoasprev, Secretaria Municipal da Fazenda e Prefeito 
Municipal. Ainda com a palavra o Sr. Paulo expõe que para o Instituto adequar-se as novas 
diretrizes previdenciárias será necessário alterar a forma de ingresso no grupo vinculado a 
folha de pagamento da Prefeitura Municipal, tal ingresso se faz hoje pela data da concessão 
da aposentadoria, e com a alteração este ingresso se dará pela data de admissão do 
servidor, ou seja, servidores que foram empossados até 31 de março de 1998, ficarão 
vinculados a folha de pagamento da Prefeitura no grupo agora chamado de financeiro e os 
servidores que foram empossados a partir do dia 01 de abril de 1998, ficarão vinculados a 
folha de pagamento do Instituto no grupo chamado capitalizado, conforme informou o Sr. 
Paulo o repasse patronal da Prefeitura Municipal para o Fundo de Previdenciário aumentará 
preservando a manutenção atuarial do mesmo. Na sequência, o Diretor Administrativo 
esclareceu dúvidas dos conselheiros. Neste contexto o conselho solicitou um prazo até o dia 
21 de março para analisar o processo. Neste momento o Sr. Monir sugere uma reunião na 
Câmara de Vereadores neste mesmo dia para esclarecer dúvidas dos servidores e também 
do legislativo, a sugestão foi aceita por todos e o Sr. Paulo se comprometeu a comparecer 
no dia 21 de março as 14:00 hs no plenário da câmara de vereadores para esclarecimentos 
acerca deste tema. Portanto, o conselho decidiu reunir-se extraordinariamente no dia 21, na 
câmara de vereadores as 13:00 hs para discutir o processo. Na sequencia, foi analisado o 
processo 3833/2011, referente a solicitação de desligamento do Sr. Éderson Frey Greff do 
conselho, o conselho decidiu convocar a primeira suplente Sra. Jacqueline Amorin Remião, 
para assumir como titular. Em seguida, o conselho questionou o Sr. Haroldo sobre a 
contratação do auditor médico para o Fassem, o presidente executivo informou que a 
alternativa encontrada é a publicação de um concurso público para este e demais cargos 
que possuem grande demanda no Canoasprev. 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.  


