
Ata n°.222 de 15/03/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos quinze dias 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. 
Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria 
de Souza. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura 
da ata nº. 221 e sua respectiva aprovação. Após este momento, a Sra. Miriam relatou a 
reunião do conselho deliberativo com o Presidente Executivo do Canoasprev, Sr. Marcelo 
José de Souza. Entre os assuntos abordados esta a manifestação do presidente em priorizar 
ações voltadas para a recuperação do fassem. Sobre a dívida da prefeitura municipal com o 
fassem, o Sr. Marcelo informou que entrará em contato com o Secretário Municipal da 
Fazenda para verificar a situação e após informará ao conselho de suas ações sobre este 
assunto. Na seqüência, o conselho discutiu a dívida da prefeitura municipal com o fassem, 
sobre este assunto o Sr. Hermeto questionou se os juros da dívida foram cobrados, a Sra. 
Miriam informou que de acordo com a Diretoria Financeira os juros vêm sendo cobrados. 
Ainda sobre este assunto o conselho solicitou a Sra. Miriam que verificasse junto ao 
gabinete do prefeito resposta sobre a reunião entre o conselho deliberativo e o prefeito 
municipal, o qual se comprometeu em entregar um cronograma de pagamento para a dívida 
com o fassem. Na seqüência, a Sra. Marisa informou que para solicitar a portabilidade 
bancária os servidores e pensionistas mesmo tendo contas bancárias em outros bancos 
devem abrir uma conta salário no Banrisul para depois disso solicitar este serviço, não 
podendo assim receber seus rendimentos diretamente nos bancos de sua preferência, 
causando com isso transtornos principalmente para os menos informados. Sobre isso a 
conselheira expõe que o Canoasprev esta vinculado no contrato de venda da folha de 
pagamento da prefeitura, mas não recebeu o valor referente à sua folha de pagamento, por 
isso o servidor que pertence à folha de pagamento do Canoasprev deveria escolher 
diretamente o banco para receber seus proventos, sem ter que passar pelo intermédio do 
Banrisul. Em seguida, o conselho decidiu convidar para a próxima reunião o Diretor de 
Assistência e o Médico Auditor para uma análise do trabalho deste profissional e os reflexos 
financeiros para o fassem. Na seqüência foi analisado o processo C0782/2011, referente à 
solicitação de servidores celetistas em continuarem no fassem após a sua aposentadoria. 
Com a palavra a relatora do processo Sra. Nelma votou pelo encaminhamento do processo 
à Diretoria de Assistência do Canoaprev para um planejamento das ações que possibilitem a 
manutenção de servidores celetistas no fassem após se aposentarem. O conselho 
concordou com o parecer da relatora e o processo será encaminhado para a Diretoria de 
Assistência. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 29 de março 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.  


