
Ata n°.206 de 30/06/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos trinta 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da 
Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Monir Silva Saldanha. 
Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Tarutmann, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de 
Oliveira e Suzana Maria de Souza. Aberta a reunião pela secretaria do Conselho Sra. 
Nelma, foi procedida a eleição para Presidente, Vice-Presidente e Secretário, visto que 
encerrou-se no dia 15 de junho de 2011, o mandato da mesa eleita no conselho anterior. 
Para presidente a Sra. Miriam foi eleita, o Sr. Monir foi eleito para Vice-Presidente e a Sra. 
Mariza foi eleita como secretária, como não houve a manifestação para inclusão de outros 
nomes para uma votação todos foram eleitos por aclamação. Na sequencia, a Sra. Rejane 
repassou os assuntos pendentes para a Presidente eleita, foram citados neste momento 
assuntos como a venda da folha de pagamento do Canoasprev para o Banrisul, com 
contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e Banrisul. Outro assunto abordado foi o atraso 
nos recursos patronais do Fassem que são repassados pela Prefeitura Municipal de Canoas, 
também a ausência de um médico revisor dos procedimentos do Fassem. Neste momento a 
Sra. Jacqueline lembrou que o Relatório do cálculo atuarial do Fapec não foi encaminhado 
para o conselho conforme solicitado no processo C0232/2011 referente ao custeio atuarial 
do Fapec. Após este momento, foi analisado o processo C0505/2011 referente a minuta de 
projeto de Lei para a criação e extinção de cargos no Canoasprev, com a palavra o relator 
do processo Sr. Monir informou que foi solicitado no processo a criação de oito vagas para  
assistente administrativo, uma vaga para advogado, uma para contador e uma vaga para 
médico revisor, e a extinção de uma vaga de assessor jurídico, uma vaga de técnico contábil 
e uma vaga de médico. O relator expõe que de acordo com a justificativa do executivo com a 
análise do impacto financeiro, vota a favor da criação e extinção dos cargos solicitados. Com 
a abertura do debate sobre o processo o Sr. Hermeto solicitou uma justificativa para as oito 
vagas de assistente administrativo e a Sra. Rejane sugeriu a criação de uma vaga para um 
técnico de informática, o conselho acolheu as manifestações e o processo ficou com o 
relator do processo para adequações no seu parecer. Sem mais, ficou marcada a próxima 
reunião para o dia 07 de julho 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. 


