
Ata n°.213 de 22/09/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 Terezinha Rodrigues 
Daniel, Teresinha Antqueviezc Pruciano e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia 
Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de Oliveira e Suzana Maria de 
Souza. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura da 
ata nº 212 e sua respectiva aprovação. Após este momento, foram distribuídos os seguintes 
processos para relatoria: C0637/2011, referente à solicitação de informações sobre a 
reestruturação do regime próprio de previdência social, foi entregue ao Sr. Hermeto; 
C0707/2011, referente a sugestões para alteração na Lei do Fassem, foi entregue para a 
Sra. Teresinha; C0766/2011 referente ao relatório de gestão do CANOASPREV do primeiro 
semestre de 2011, foi entregue para o Sr. Monir; C0782/2011, referente à cópia do processo 
solicitando permanência de aposentados do regime celetistas no Fassem, foi entregue para 
a Sra. Nelma; C0802/2011, referente à solicitação de cópia do cálculo atuarial do Fapec, foi 
entregue para a Sra. Jacqueline; e o processo 14018/2011, referente ao pagamento de 
alimentação para acompanhante do usuário do Fassem internado foi encaminhado ao 
conselho fiscal para avaliação. Na sequencia, foi discutido o processo C0801/2011, referente 
aos repasses patronais do fassem. A Sra. Miriam informou que de acordo com o processo 
C0801/2011, a Prefeitura Municipal no ano de 2010, não repassou a parte patronal do 
fassem nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, e que neste ano o repasse 
não foi feito nos meses de julho e agosto, após discussão o conselho decidiu convidar para 
a próxima reunião o Sr. Haroldo Carvalho Leão, Presidente Executivo do Canasprev, para 
falar sobre este assunto. Em seguida foi discutida a venda da folha de pagamento do 
Instituto para o Banrisul, os conselheiros decidiram fazer uma reunião com o conselho fiscal 
para discussão deste assunto. Neste momento, foi entregue ao conselho o processo 
C0857/2011, referente ao abaixo assinado feito por servidores municipais solicitando a 
inclusão de próteses dentárias na cobertura do Fassem. A partir deste processo houve uma 
discussão sobre a Lei 4.490 de 02 de outubro de 2000, de criação do Fassem. Após este 
momento o conselho decidiu convidar para a próxima reunião o Sr. Guaraci Grebin Flor, 
Diretor de Assistência do Canoasprev, para esclarecer algumas dúvidas sobre o Fassem. 
Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia 06 de outubro 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. 
 
 


