
Ata nº.  356 de 28/03/20167– Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e oito dias do mês de março do  ano de dois mil e detestar, às 

treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do 

CANOASPREV, localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, 

Canoas/RS, reuniram-se em reunião extraordinária os membros  que 

compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Monir 

Saldanha, Rejane Fatturi Duarte, Cesar Cemin, Adriane Neves, Zoé 

Lorenço, Leticia Weber da Cunha e Alvarez da Silva. Sendo a pauta 

previamente encaminhada para eleições dos três nomes indicados ao cargo 

de Diretor de Assistência do Fassem a  enviar ao Executivo da prefeitura 

para suprir ao cargo indicado. Iniciou-se a  reunião com o sr  vice- 

Presidente encaminhando a indicação dos nomes pelos  conselheiros 

presentes. Os que tinham nomes a sugerir foram ate o protocolo do 

Canoasprev  realizar o processo protocolar. Na continuidade foi trazido a 

reunião os ofícios referentes aos nomes encaminhados. Conselheira 

Rejane  através do CO801/17 indicou Henrique Lemos Medeiros com 

justificativa. Conselheira Adriane Neves através do CO 802/17 indicou 

Jaqueline Amorin Remiáo com sua justificativa , conselheira Zoé Lorenço 

através do CO 803/17 indicou Rodrigo Emilio G. Plada Mota, com sua 

justificativa  e conselheira Leticia Weber através do CO 804/17 indicou 

Rodrigo Emilio G. Plada Mota, com sua justificativa. Na continuidade sr 

vice concedeu espaço aos conselheiros presentes para manifestações. 

Conselheira Rejane Duarte  manifestou sua discordância do nome 

indicado do CO804/17 e CO803/17 de Rodrigo Maia Mota. Justificou que  

ao lugar de Diretor do Fundo de Assistência deveria ser uma pessoa de 

qualificação técnica adequada bem como com tempo de atuação na área 

de gestão em  saúde publica, bem como experiência em revisão de 

procedimentos técnicos. Requisitos estes que o referido indicado não 

reunia o mínimo de segurança para sair de atendente para o lugar de 



Diretor. Fez uma explanação da importância do conhecimento prévio  que 

o candidato em questão não reúne. Lembrou que a nova Presidenta 

também é leiga nesta área. Mais uma vez será um enorme risco a 

estabilidade do Fassem, uma vez que este lugar já teve experiência de 

leigos do assunto e que foi um desastre. Na continuidade foi aprovado a 

lista com os nomes, por um voto contra. Conselheiro Monir  ressaltou que 

a função e obrigação dos conselheiros é acompanhar e fiscalizar a nova 

gestão e que nisto devemos ficar atentos. Conselheira Rejane fez um 

chamamento a conscientização dos conselheiros no exercício de seus 

mandatos. Quando da eleição e nomeação dos novos conselheiros há 

presença de todos os envolvidos, mas a medida que o tempo passa há um 

esvaziamento ás reuniões. Questionou o envolvimento efetivo dos 

mesmos no sentido de envolver-se e conhecer realmente o Instituto, bem 

como sua importância a todos os servidores, tanto para aposentadoria e em 

especial a saúde de todos. Colocou que só há comprometimento com 

envolvimento e como os conselheiros podem cuidar e comprometer-se 

com o Instituto uma vez que não são assíduos e participantes.  Conselheiro 

Alvarez manifestou-se colocando que muitas vezes as deficiências nos 

seus setores impossibilitam os colegas de maior participação. Lembrou 

que temos que ter o foco e a importância do mandato sempre presentes, 

bem como da dificuldade em garantir presença. Conselheiro Cemin 

endossou  o compromisso de cada um em dar continuidade ao  mandato. 

Conselheiro Monir e vice-presidente salientou que todos os conselheiros 

tem respaldado em Lei a liberação para reuniões e participação no 

Conselho Deliberativo. Lembrou que deva ser encaminhado a cada 

secretaria dos colegas conselheiros oficio convocação,  com calendário 

das reuniões para reforçar a liberação, dos mesmos, a comparecerem as 

reuniões. Assim como recebem email  de convocação lembrou que os 

mesmos podem retornar ao remetente sua participação naquele momento. 



Reforçou que ira lembrar deste assunto na próxima reunião ordinária. 

Também indagou se aqui no Canoasprev tem uma ouvidoria. Conselheira 

Rejane lembrou que havia na outra gestão. Endossou a ideia  lembrando 

que através da fala dos colegas usuários é  que o conselho deveria 

trabalhar. Conselheira Rejane perguntou ao secretario Cemim se as 

publicações das atas das reuniões estão em dia no site. Ela colocou que um 

colega lhe fez a pergunta e acrescentou que estão bem atrasadas. 

Secretario ampliou o assunto colocando que da parte do Conselho esta 

encaminhado ate a penúltima reunião. Conselheira sugeriu verificar junto 

ao setor responsável do Canoasprev averiguar  e solicitar atualização. 

Conselheira Adriane indagou se esta confirmado para a próxima terça 

feira, reunião ordinária, a presença do Sr Paulo Roberto para discorrer 

sobre o tema da aposentadoria. Secretario confirmou e reiterou a presença 

do mesmo. Sendo esta reunião de assuntos especifico e  sucinta Sr vice- 

Presidente reiterou a reunião ordinária  e nada mais havendo a tratar 

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu Rejane Fatturi 

Duarte lavrei a presente ata, que será lida e após lida e aprovada pelos 

demais será encaminhada à publicação no site do CanoasPrev. 

 

 

 


