
Ata n°.226 de 17/05/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezessete dias do mês de maio 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, Mariza Hansen Rangel, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel. Suplentes, 
Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trauttmann, Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria de Souza. 
Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura da ata nº. 
225 e sua respectiva aprovação. Após este momento, a Sra. Miriam informou ao conselho 
que foram empossados pelo Presidente Executivo do Canoasprev, Sr. Marcelo José de 
Souza, um assessor jurídico e um assessor especial, ambos os cargos comissionados. 
Sobre este assunto os conselheiros mostraram-se preocupados com as indicações dos 
cargos e por isso decidiram solicitar a presença do Sr. Marcelo na próxima reunião do 
conselho para esclarecimentos sobre este assunto. Motivados pela discussão os 
conselheiros decidiram encaminhar um ofício ao Presidente Executivo solicitando o 
organograma administrativo do Canoasprev e também uma nominata dos cargos 
comissionados e chefias do Instituto para avaliação. Na seqüência foi entregue ao conselho 
o processo C0891/2012, referente ao reajuste de valores nas consultas para os 
credenciados do fassem, o processo foi encaminhado para a Sra. Jacqueline para relatoria. 
Na seqüência, foi analisado o ofício nº. 160/2012, em resposta a solicitação do conselho dos 
demonstrativos financeiro das receitas e despesas do Fassem e do Fapec. Após a análise 
do documento foi verificado pelo conselho um saldo financeiro favorável para o FAPEC, mas 
já no FASSEM verificou-se um desequilíbrio financeiro desencadeado pelo aumento nas 
despesas do fundo e pela falta de repasses patronais do executivo municipal. Neste 
momento, para esclarecimentos sobre os demonstrativos foi solicitada a presença da 
Diretora Financeira do Canoasprev Sr. Dinorá da Luz Dorneles. Com a palavra a Sra. Dinorá 
informou que a falta de repasses patronais pelo executivo municipal ao Fassem, tem 
prejudicado as contas do Fundo. A Diretora expõe que o executivo municipal tem feito o 
repasse da contribuição descontada dos servidores em dia, o problema esta no repasse 
patronal. Os pagamentos que foram efetuados referem-se aos repasses em atraso, e que o 
pagamento da parte patronal deste ano não vem sendo repassado.  Sem mais, ficou 
marcada a próxima reunião para o dia 31 de maio de 2012.  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.  


