
Ata n°.205 de 09/06/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos nove dias do mês de junho 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, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel, 
Monir Silva Saldanha e Jacqueline Amorin Remião. Suplentes, Verônica de Jesus Oliveira 
Pacheco Signori, Ronaldo da Silva Santa Cruz e Suzana Maria de Sousa. Presente também 
o Presidente Executivo do Instituto Sr. Haroldo Carvalho Leão. Aberta a reunião pela 
presidente do Conselho Sra. Rejane, foi procedida a leitura das atas 201,202,203 e 204 e 
suas respectivas aprovações. Na sequencia, foi analisado o processo C0801/2010, referente 
a proposta de alteração do regimento interno do Conselho Deliberativo, as modificações 
propostas pela relatora Sra. Rejane, alterações no artigo 8, com a inclusão dos parágrafos 3 
e 4, no artigo 26 foi incluído o inciso 1 e no artigo 30 no parágrafo único, foram aprovadas 
pelo conselho e o processo foi encaminhado ao executivo. Em seguida foi analisado o 
processo C0366/2011 referente à negociação do reajuste de valores nas diárias do Hospital 
Nossa Senhora das Graças, a relatora Sra. Jacqueline vota pela aprovação do reajuste de 
11,27% correspondente ao IPCA acumulado nos últimos dois anos, os conselheiros seguem 
o voto da relatora, aprovando o reajuste e respaldando toda a negociação junto ao 
credenciado pela Diretoria de Assistência. Neste momento foi analisado o processo 
C0469/2011 referente a criação de uma bolsa capacitação para os servidores do 
Canoasprev nas áreas de interesse do Instituto, saúde e previdência, o relator Sr. Monir vota 
favorável a criação da bolsa capacitação, o conselho segue o voto do relator. Na sequencia 
foi analisado o processo C0471/2011, referente a proposta de elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2012, com a palavra a Sra. Nelma relatora do 
processo informou que a proposta esta em consonância com o Plano Plurianual, e vota pela 
aprovação da proposta, o conselho segue o voto da relatora. Na sequencia, foi analisado o 
processo C0272/2011, referente ao relatório de receitas e despesas do Fassem do ano de 
2010, a relatora Sra. Jacqueline informou que após analisar o processo apresentou algumas 
considerações que manifestou importante para o gerenciamento do Fassem como o controle 
dos repasses patronais feitos pela Prefeitura Municipal de Canoas e a contratação 
emergencial de um médico auditor para as contas do fassem até a conclusão do concurso 
público para este cargo. Após a exposição da Sra. Jacqueline o Conselho decidiu 
encaminhar o processo ao executivo observando a necessidade de normalização de 
repasses da patronal do Fassem pela Prefeitura Municipal de Canoas e da contração de um 
médico auditor para as contas médicas do fassem. Após este momento, foi entregue ao 
conselho o processo C0505/2011 com a minuta de projeto de Lei para a ampliação de vagas 
para servidores estatutários no Canoasprev, o processo foi entregue ao Sr. Monir para 
relatoria.  Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 30 de junho 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. 


