
Ata n°.199 de 31/03/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos trinta e um 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, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, Monir Silva Saldanha e 
Jacqueline Amorin Remião. Suplentes, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ronaldo 
da Silva Santa Cruz, Valquíria Souto da Silva. Presente também o Presidente Executivo 
Haroldo Carvalho Leão. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Rejane, foi 
procedida as leituras das atas 197 e 198 e suas respectivas aprovações. Após este 
momento, foi comentado o andamento das eleições para os conselhos deliberativo e fiscal 
do instituto. Na sequência, o Sr. Haroldo convidou os conselheiros a participarem do curso 
oferecido pela controladoria geral do município, com enfoque em auditoria externa, tal 
evento acontecerá no dia 06 de abril no período da tarde no auditório municipal, neste 
contexto, informou que eventos como estes acontecerão no Canoasprev, de acordo com 
reunião com o Banrisul e Banco do Brasil, tais bancos oferecerão cursos referente as 
diretrizes de aplicações financeiras e de economia doméstica. Ainda com a palavra o 
Presidente Executivo, informou que esta tentando a cedência da Dra. Celita, para ocupar o 
cargo de auditora das contas médicas do Fassem. A Dra. esta em processo de adaptação e 
o instituto está viabilizando uma gratificação salarial e oferecendo também qualificação 
técnica na área de auditoria. O Sr. Haroldo também informou que nos dias de reuniões do 
conselho disponibilizará uma vaga no estacionamento para os conselheiros. Em seguida, foi 
analisado o processo C0272/2011, referente a solicitação do relatório de receitas e 
despesas do Fassem referente ao ano de 2010, analisando os balancetes ficou decidido 
solicitar a presença de representantes do conselho fiscal na próxima reunião para discutir o 
assunto. Na sequência, foram analisadas as atualizações no regulamento do fassem, 
ficando marcada uma reunião extraordinária no dia 07 de abril para finalizar este assunto. 
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. 


