
Ata n°.218 de 01/12/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 e Monir Silva 
Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann e Rejane Fatturi Duarte. 
Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida às leituras das atas 
nº 216 e nº 217 e suas respectivas aprovações. Após este momento, a Sra. Miriam informou 
ao conselho que encontrou dificuldades para marcar uma reunião do Conselho Deliberativo 
com o Prefeito, pois agenda dele esta sobrecarregada. Neste momento, o Sr. Hermeto 
sugeriu que fosse encaminhado ao Prefeito dois ofícios, um solicitando uma reunião com o 
Conselho e o outro expondo a situação da falta de repasses patronais por parte da 
Prefeitura Municipal de Canoas ao Fassem, reforçando também a situação financeira 
preocupante do Fundo. Em seguida, a Sra. Miriam informou que foi procurada pelo 
superintendente do Hospital Nossa Senhora das Graças, o qual solicitou uma reunião com o 
conselho com a intenção de obter esclarecimentos sobre os cortes no atendimento feitos 
pelo fassem. Sobre isso, a Sra. Miriam informou que a negociação entre credenciados e 
fassem deve ser feita através do Presidente Executivo e do Diretor de Assistência do 
Instituto. Na seqüência, os conselheiros comentam que não receberam os relatórios 
financeiros do Fassem apresentados pelo Diretor de Assistência na reunião anterior, que 
conforme combinado seriam encaminhados por e-mail para todos os integrantes do 
conselho. Neste contexto, a Sra. Jacqueline sugeriu que fosse encaminhado uma solicitação 
ao Presidente Executivo do Canoasprev, para que fossem apresentados ao conselho os 
cálculos atuariais do FAPEC e FASSEM, confeccionados neste ano. Na seqüência, foi 
analisado o processo C1040/2011, encaminhado pelo SINPROCAN, referente à solicitação 
de esclarecimentos sobre a falta de repasses patronais, este processo será encaminhado ao 
Presidente Executivo para obtenção das informações pertinentes ao assunto. Em seguida, o 
Sr. Hermeto sugeriu que fosse encaminhado um ofício para o Presidente Executivo do 
Canoasprev, solicitando a análise de um atuário sobre os valores devidos pela Prefeitura 
Municipal na negociação que vendeu a folha de pagamento do Instituto para o Banrisul. Em 
seguida, foi discutido o caso dos servidores celetistas que ao se aposentarem perdem o 
direito a continuar no fassem. Sobre isso a Sra. Rejane expõe que é necessário rever a Lei 
de criação do fassem fazendo as devidas alterações para analisar a questão. Sem mais, 
ficou marcada a próxima reunião a qual será extraordinária para o dia 15 de dezembro de 
2011. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e por mim Carla Pagliarini, com a 
colaboração da Sr. Mariza Hansen Rangel lavrada a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada pelos presentes.  


