
Ata nº. 113 de 02/08/07 – Conselho Deliberativo do 
Canoasprev 

 
Aos  dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às quatorze 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de Janeiro 
nº. 231, 4º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Carlos Alberto Ribeiro 
Cure, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’Avila, Nelma 
Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes César Natal 
Cemin, Jacqueline Amorin Remião, Luiz Roberto Jacoby e Mercedes Lúcia 
Carbonera. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi 
procedida leitura da ata nº. 112 e sua aprovação. O Sr. Hermeto pediu 
esclarecimentos sobre o questionamento da Sra. Jacqueline sobre o 
problema da falta de descontos do FASSEM Fixo, comentado na reunião 
anterior, onde novamente foi relatado pela Sra. Jacqueline e Sra. Rejane. 
Então o Presidente pediu que na próxima reunião a Diretoria Executiva 
apresentasse uma solução técnica para esse problema. O Presidente do 
Conselho leu a justificativa de falta do Conselheiro Sr. Éderson a esta 
reunião. Apresentou o processo nº. 9308/2007, encaminhado pela Diretoria 
Executiva, contendo a situação atual dos repasses patronais do FASSEM 
em atraso pelo Poder Executivo, ficando o mesmo no aguardo do parecer 
do processo nº. 8674/2007 em poder do Sr. Cure para relatoria. Apresentou 
também processo nº. 9307/2007 referente ao laudo de avaliação atuarial de 
2007 do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Canoas, que 
representa o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município, 
administrado por este Instituto, este processo ficará em poder do Conselho 
para ser repassado ao Conselheiro Sr. André para relatoria. O Sr. Cure 
trouxe um panfleto da Caixa Econômica Federal referente a empréstimos 
consignados em 72 (setenta e duas) vezes para os servidores municipais, 
este assunto será retomado nas próximas reuniões junto com a Diretoria 
Executiva do Canoasprev. A Sra. Rejane repassou à Presidência do 
Conselho o processo nº. 8675/2007 referente a informações sobre a 
construção da nova sede do Canoasprev, em seu poder para relatoria, 
solicitando contato com a Diretoria Executiva do Canoasprev para 
subsidiar tais informações. O Sr. Hermeto atendeu a solicitação e 
encaminhou o mesmo a Diretoria Executiva solicitando tais informações. 
Ao final da reunião, ficou definido que as Atas deste Conselho Deliberativo 
serão disponibilizadas na Internet, após sua aprovação. Ficou definido 
também, que após terminar este livro de atas, será iniciado novo livro. A 
próxima reunião foi agendada para o dia dezesseis de agosto às quatorze 
horas na sala do Canoasprev. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente ata por mim, Tatiana Narciso, que após lida e 
aprovada será assinada pelos presentes. 


