
Ata n°.221 de 01/03/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e doze, 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, Teresinha Antqueviezc Pruciano, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e 
Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi 
Duarte, Jarí Rosa de Oliveira e Suzana Maria de Souza. Presente também o Sr. Haroldo 
Carvalho Leão. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à 
leitura das atas nº. 218, nº. 219, nº. 220 e suas respectivas aprovações. Após este 
momento, foi analisado o processo C0459/2012, referente à homologação da indicação do 
novo presidente do Canoasprev Marcelo José de Souza. Após a análise do processo o 
conselho decidiu homologar a indicação com a ressalva de que a posse do novo presidente 
aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2012 e o ofício encaminhado ao conselho é datado de 
29 de fevereiro de 2012, o conselho entendeu que a homologação deveria ser feita antes da 
posse do novo presidente. Com a palavra o Sr. Haroldo informou que ajudará o novo 
presidente por uma semana e que depois se dedicará ao plano de carreira dos servidores 
município. Expõe que os assuntos pendentes serão repassados ao Presidente do 
Canoasprev. Na seqüência, o Sr. Haroldo foi questionado sobre a dívida patronal do fassem, 
informou que o cronograma de pagamento não foi entregue pela prefeitura municipal, mas 
que os credenciados vêm sendo pagos em dia, com a ajuda de repasses esporádicos, feitos 
pela secretaria municipal da fazenda. Em seguida, o Sr. Haroldo informou que um assessor 
jurídico foi exonerado e que o Instituto esta em processo de negociação com a procuradoria 
municipal para a cedência de um advogado concursado. Sem mais, o conselho manifestou o 
agradecimento ao Sr. Haroldo Carvalho Leão pelo tempo que esteve à frente do 
Canoasprev.  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.  


