
Ata nº. 114 de 16/08/07 – Conselho Deliberativo do 
Canoasprev 

 
Aos  dezesseis 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, Éderson Frey Greff, José Hermeto Gadea Lagranha, Nelma 
Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André 
Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião, Luiz Roberto Jacoby e Rosane 
Fátima A. Haubold. Presentes, também, Paulo Roberto dos Santos – 
Presidente Executivo do Canoasprev e Nilce Bregalda Schneider – 
Presidente do Conselho Fiscal do Canoasprev. O Sr. José de Jesus D’Ávila, 
avisou, através de telefonema, que não poderá comparecer a esta reunião 
em razão de compromisso na escola que trabalha. Aberta a reunião pelo 
Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 113 e 
sua aprovação. O Sr. Hermeto leu ofício da Sra. Nilce, no qual solicita para 
participar das reuniões deste Conselho. Esta solicitação será respondida 
através de ofício, informando que as reuniões estarão abertas a todos os 
membros do Conselho Fiscal. Foram entregues à Presidência, pela 
Diretoria Executiva, os seguintes processos: nº. 9952/2007 de 15/08/2007 
referente solicitação do Banco BMC S.A. de firmar convênio para 
consignação em folha e nº. 9953/2007 de 15/08/2007 referente abertura do 
credenciamento do FASSEM. Retomado assunto dos problemas dos 
descontos do FASSEM Fixo, comentado na reunião anterior, o Presidente 
do Conselho pediu esclarecimentos ao Sr. Paulo, que respondeu que o 
problema talvez esteja na troca de sistemas de informática, tanto do 
Canoasprev como da Prefeitura, mas que seriam casos isolados e que já 
estão sendo corrigidos. O Sr. Paulo informou também, que o processo nº. 
8675/2007, em que o Conselho Fiscal solicita informações sobre a 
Construção da Sede do Canoasprev, permanece em poder da Diretoria 
Executiva aguardando a apreciação, pela Câmara Municipal de Vereadores, 
do Projeto de Lei nº. 59 sobre adequação do Plurianual, antes da finalização 
das informações requeridas pelo Conselho Fiscal. O Sr. Jacoby questionou 
qual seria a preocupação do Conselho Fiscal quanto a construção da nova 
sede do Canoasprev, sendo respondido pela Sra. Nilce que a preocupação 
seria no aspecto legal. Logo após, com as intervenções tanto do Sr. Paulo 
como do Sr. André a Sra. Nilce disse estar satisfeita com os 
esclarecimentos sobre o aspecto legal da obra. O Sr. Jacoby sugeriu que 
tivesse uma maior divulgação sobre a construção da obra. A Sra. Nilce 
questionou também, a divisão na contabilidade dos valores da construção, 
onde foi respondido pela Diretoria Executiva que o terreno foi adquirido 
pelo FASSEM e que a Construção será pelo FAPEC e FASSEM, uma vez 



que o Canoasprev é responsável pela gestão dos dois fundos e é imperativo 
o rateio das despesas entre eles. Retomado o assunto do panfleto trazido 
pelo Sr. Cure na reunião anterior, referente a empréstimos consignados da 
Caixa Econômica Federal, foi esclarecido que  a divulgação é legal, uma 
vez que existe um convênio deste Banco com o Canoasprev e que o 
problema dos empréstimos consignados são os constantes reparcelamentos. 
Foi pedido pelo Conselho que a Diretoria Executiva apresentasse, na 
próxima reunião, sugestões para ajudar a solucionar este problema. O Sr. 
Cure apresentou parecer do processo nº. 8674/2007 referente aos atrasos 
dos repasses patronais do FASSEM em seu poder para relatoria, seu 
parecer é favorável a uma reunião com ata com o Secretário da Fazenda. O 
Sr. Hermeto sugere que esta solicitação seja endereçada ao Sr. Prefeito. 
Este assunto foi discutido pelos Conselheiros, tendo várias manifestações 
em busca de uma solução eficaz. O Sr. Éderson sugeriu também uma 
reunião em conjunto com os representantes das classes. O Sr. Jacoby 
sugeriu informar esta dívida ao Ministério Público. O Sr. Éderson sugere 
uma Reunião Extraordinária para tratar deste assunto com uma ação 
decisiva. Ficou definido que primeiro se buscará resposta ou localização do 
ofício enviado ao Sr. Prefeito, processo de nº. 7547/2007, até a próxima 
reunião. A partir desta informação, será marcada a Reunião Extraordinária. 
A Sra. Nilce pede devolução do processo nº 8674/2007 ao Conselho Fiscal, 
que será devolvido após o despacho do Sr. Hermeto com a informação que 
o referido processo está pendente de solução. Ao final da reunião, foram 
distribuídos os processos para relatoria, o processo nº. 9307/2007, referente 
laudo atuarial, para o Sr. André; processo nº. 9952/2007, referente 
consignação em folha, para o Sr. Éderson; processo nº 9953/2007, referente 
abertura de credenciamento, para a Sra. Nelma. O processo nº 9308/2007 
permanecerá em poder da Diretoria Executiva, no aguardo da resposta do 
ofício enviado ao Sr. Prefeito. Agendada a próxima reunião para o dia 
trinta de agosto às quatorze horas na sala de reunião 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. 

  
    

 
 
 
 
 
 

                                                                            


