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Ata nº.  318 de 28/09/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 ordinária os membros que compõem Conselho 

Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, 

Jari Rosa de Oliveira, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte, Monir da Silva, Leticia 

Weber e Alvarez da Silva. Ausentes Rosani Rosa (justificado), Zoé Lourenço Machado, Ricardo 

Gomes e Renato da Luz. Com pauta previamente encaminhada de leitura da ultima ata, apresentação 

dos relatórios do Conselho Fiscal, revisão do regimento interno do Conselho e assuntos gerais. Sr. 
presidente iniciou com pedido para o se fazer leitura da ultima ata. A seguir secretario Cesar Cemin 

procedeu à leitura que após foi aprovada por todos. Na continuidade Sr. Hermeto reiterou a parceria 

com o outro conselho e a presença dos representantes. Passou a palavra a presidente do Conselho 

Fiscal Sra. Veronica Signore que estava acompanhada da conselheira Mahra Bossim. Sra. Presidente 

cumprimentou os presentes e passou a colocar sobre atual gestão do referido Conselho. Informou que 

desde a eleição e posse dos atuais conselheiros, aquele colegiado vem trabalhando incansavelmente 

para dar conta às demandas e as atualizações do sistema de informações bem como repassar as 

mesmas aos setores. Conselheira Mahra fez uma breve explanação sobre os dados financeiros 

constantes no demonstrativo do setor financeiro do Instituto. Conselheiro Aires pediu às conselheiras 

que explicassem os dados financeiros constantes no site do Canoasprev, uma vez que é bem difícil de 

entender. Continuando a conselheira passou a demonstrar no site o passo a passo das informações. 

Com as orientações fez o entendimento do tema. Sra. Veronica fez então a entrega oficial do 

relatório de analise pelo Conselho Fiscal, das informações fiscais e financeiras do Instituto. Sr. 

Presidente questionou Sra. Veronica de quanto consiste a divida referente aos repasses do Fassem 

pelo executivo, no que foi informado de que é de $ 5 milhões e 200 mil ate 16/09/2015. Sr. 

presidente considerou que ainda falta a informação dos juros e sugeriu ao Conselho Fiscal que façam 

o calculo dos juros da divida e envie oficio notificando o executivo do Instituto destes valores. 

Lembrou que no passado quando se viveu situação de atrasos no repasse o Sr. Paulo Ricardo tinha 

este expediente e funcionava. Conselheiro Aires indagou se este relatório será mensal. Sra. Veronica 

respondeu que sim e que também estará enviando o anual de 2014 da gestão anterior. Que estará 

enviando um processo referente a estes relatórios. Sr. Hermeto pediu que se tivessem os mensais e 

anuais para que o Conselho Deliberativo analise e tenha nos seus arquivos. Sr. Aires pediu também 

um semestral, no que as conselheiras entenderam que levarão a sugestão para analise do conselho 

uma vez que não é prática. Conselheira Mahra informou que estão analisando as informações que o 

setor de RH envia ao Canoasprev todo mês dados individuais referentes aos valores dos descontos do 

Fassem e que irão solicitar que acrescente os totais descontos repassados ao Instituto da parte do 

servidor. Também informaram que estão organizando um chamamento dos colegas servidores, talvez 

dia do servidor público municipal, para inteirá-los destas informações bem como acessar o site e 

acompanhar por lá o que diz respeito ao seu instituto o Canoasprev. Na continuidade as conselheiras 

retomaram o demonstrativo do Conselho Fiscal e fizeram uma explanação dos dados. Sr. Hermeto 

solicitou mais esclarecimentos sobre o equilíbrio financeiro do fassem. Relatou que o que ele tem de 

informação é de que o executivo envia o repasse da parte do servidor mas sem a patronal. Esta vem 

em partes quando há muita necessidade para pagamento a credenciados, principalmente a hospitais. 

Neste sentido Sra. Veronica endossou mais uma vez a necessidade em se ter as informações através 

do demonstrativo que vem do RH. Ela vai insistir para ter estes dados também. Conselheiro 

Leonardo salientou que a necessidade da aproximação dos conselhos é no sentido de estar alerta à 

situação destes atrasos. Uma vez analisado pelo conselho Fiscal este faça um alerta ao Deliberativo 

para que os dois conselhos possam tomar atitudes de cobrar o executivo para que o mesmo faça os 

referidos repasses. Sra. Veronica sinalizou que sim e também trouxe mais um dado de que o repasse 

deve acontecer ate o terceiro dia útil, como esta prevista na legislação e que não esta sendo 
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respeitado este limite. Sr. Hermeto sugeriu para o relatório que estará sendo repassado seja 

acrescentado também o total que não foi repassado, que seja como o relatório do financeiro aqui do 

Instituto. Finalizando ficou acordado então a periodicidade do envio do relatório. Por ultimo 

conselheira Mahra trouxe a questão da Lei 5912/de 23/03/15 que deve ser acompanhada nas suas 

mudanças. Que esta alteração vai interferir no aumento da divida. Sr. Presidente colocou que ira 

enviar oficio ao executivo do Canoasprev alertando sobre esta alteração e que esta informação vai 

mudar o quadro do atuário, principalmente nos percentuais das alíquotas dos descontos. Sr. 

Presidente agradeceu a presença das Conselheiras fiscais e as mesmas retiraram-se. Na continuidade 

Sr. Presidente informou aos interessados no curso o qual foi enviado via e-mail que a Presidente do 

Canoasprev irá verificar a possibilidade para estar autorizando os mesmos uma vez que a Prefeitura 

não esta liberando para tal eventos. Ela irá esclarecer pois a restrição refere-se a servidores do 

executivo. Tao logo saiba sr. presidente ira comunicar. Secretario Cemin informou que cinco 

conselheiros manifestaram a participação. Conselheiro Aires acrescentou que os membros do 

Conselho prestam colaboração pois são voluntários nesta participação, sem custos. Também colocou 

que estes cursos destinam-se a qualificar a compreensão da participação dos mesmos. Continuando 

Sr. Hermeto abriu debate sobre os itens do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Conselheiro Aires fez ponderações ao Capitulo III das competências do Conselho. No item IV 

(aprovar a estrutura organizacional e funcional do Canoasprev). Sr. Hermeto lembrou que no ano 

passado alguns itens foi alterado pelo executivo quanto às competências deste conselho. Conselheiro 

Leonardo informou que esta havendo um estudo recente, aqui no Instituto para alterações no 

Organograma do Canoasprev. Sugere que procure-se informar para acompanhar e esclarecer este 

tema. Conselheiro Aires trouxe também indagações sobre artigos da Lei 4739. Sr. Presidente 

solicitou que os assuntos relativos à Lei sejam analisados posteriormente. Guardemos as anotações e 

após os assuntos do regimento faremos apreciação dos assuntos pertinentes a Lei. Na retomada 

conselheiro Aires questionou atuação do conselho em relação ao artigo 12 item VII que trata da 

fiscalização do recolhimentos das contribuições (os repasses). Indagou o que se tem feito. Sr. 

Hermeto trouxe dados de momentos anteriores e que sempre se fez ofícios de notificações, cobranças 

encaminhamentos neste assunto. Algumas Gestões de forma bem incisivas e outras nem tanto. Sr. 

Aires entende que deva ser mais enérgico neste sentido. Conselheiro Jari trouxe experiência de sua 

participação em outros anos. Colocou que o conselho nunca esteve parado. Que houveram 

negociações ate de forma litigiosa. Este foi assunto polemico onde os conselheiros contribuíram na 

sua maioria. Sr. Aires também questionou sobre as homologações de nomeação para Presidência do 

Instituo. Sr. Hermeto fez um breve relato de como foi a ultima nomeação e que houve sim anuência 

deste conselho para a nomeação da atual Presidente. O presidente também informou que nos repasses 

houve acordo com o Secretário Municipal que os valores Imposto de Renda retidos pela folha do 

Canoasprev de Inativos e pensionista, sejam a partir de agora enviados ao Fassem para ir abatendo da 

divida. Conselheiro Monir ressaltou que também se tenha sensibilidade, pois no assunto Fassem o 

que se tem é uma parceria com o executivo. Precisamos que se coloque em dia os atrasos sim mas 

não podemos inviabilizar as possibilidades. Ressaltou que hoje se tem uma gestão que esta 

conseguindo trazer equilíbrio através de modificações feitas na legislação e outros fatores gerenciais 

e lembrou que há dois anos o Fassem estava inviabilizado pela burocracia. Conselheiro Leonardo 

solicitou então fazer minuta de sugestões para alterações na Lei 4739 e enviar a Diretoria Executiva 

do Instituto. Sr. Presidente ira providenciar copias da mesma para se realizar o estudo das sugestões a 

enviar. Conselheiro Monir sugeriu também se procurar os representantes no Legislativo para se tiver 

apoio para as sugestões de alterações na lei, antes da mesma seguir para aquela casa. Sr. Hermeto 

encaminhou ao secretario Cemim para encaminhar oficio a Presidência do Instituto solicitando 

informações das alterações do Organograma. Nada mais havendo a tratar sr. Presidente agradeceu a 

presença encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será lida e 

aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev. 

 


