
Ata n°.201 de 14/04/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos quatorze dias do mês de abril 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, Teresinha Antqueviezc 
Pruciano, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel, Monir Silva Saldanha e Jacqueline Amorin 
Remião. Suplentes, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ronaldo da Silva Santa 
Cruz e Valquíria Souto Silva. Presente também o Presidente Executivo do Canoasprev 
Haroldo Carvalho Leão, o Diretor de Assistência Sr. Guaraci Grebin Flôr e os representantes 
do Conselho Fiscal Lia Bernadete de Oliveira Greff e Ademir Jorge. Aberta a reunião pela 
Presidente do Conselho Sra. Rejane, foi procedida a leitura das atas 199 e 200 e suas 
respectivas aprovações. Após este momento, foram analisados os balancetes de receitas e 
despesas do Fassem, o Sr. Haroldo informou que a médica cedida pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Canoas, Dra. Celina, após um período de experiência na função de auditora 
não aceitou o cargo. Com essa informação o conselho decidiu criar uma comissão para 
colaborar na solução deste problema. A comissão formada conta com os nomes dos 
conselheiros Rejane Fatturi Duarte, Monir Silva Saldanha, Jacqueline Amorin Remião e 
Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori. A comissão conta também com o Executivo do 
Canoasprev representado pelo Sr. Haroldo Carvalho Leão e o Sr. Guaraci Grebin Flor. Em 
seguida o Presidente Executivo foi questionado sobre o pagamento da patronal do Fassem, 
e informou que os repasses deste ano vem sendo pagos em dia, mas que há ainda o atraso 
de quatro meses referente ao ano de 2010. Neste contexto, o Sr. Haroldo informou que 
existe uma negociação entre Canoasprev, Secretaria Municipal da Fazenda e Prefeito 
Municipal para a normalização dos repasses. Ainda com a palavra o Sr. Haroldo expõe que 
pretende abrir um concurso público, ainda este ano, para a contratação de auditor médico e 
demais cargos administrativos que possuem demanda de pessoal no Instituto. Sobre a 
abertura de concurso para o cargo de advogado, o conselho questionou a manutenção de 
dois cargos em comissão, para prestar assessoramento jurídico no Instituto, o Presidente 
Executivo expõe que será discutida a criação do cargo de “procurador do Instituto”, e 
também a extinção de um dos cargos em comissão, ficando o Instituto com um procurador e 
com apenas um assessor jurídico. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 28 
de abril de 2011. 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. 


