
Ata nº.  357 de 04/04/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.  

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesete, 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,  Cesar Cemin,  Rejane 

Fatturi Duarte , Monir Saldanha Adriane Neves. Com  pauta previamente 

encaminhada de leitura da ata anterior e dialogo com sr Paulo Roberto. 

Iniciou-se com sr Presidente saudando o convidado Sr Paulo em ter 

atendido o convite deste Conselho para trazer suas impressões sobre o tema 

da Previdência. Sr. Paulo fez uma contextualização do assunto. A ultima 

novidade foi a de o governo federal colocar para os estados também 

responsabilidade com o assunto. Quando a reforma for aprovada os estados 

terão um prazo para adequar a reforma, se não o fizerem terão que 

automaticamente aderir a da união. No congresso os deputados trabalham 

nas emendas. Agruparam em seis categorias. A maior polemica esta sobre a 

idade mínima e aposentadorias especiais (professores, militares, policiais, 

rural). Estes seis grupos representam 90% das emendas. Segundo o relator 

Artur Oliveira entregara ate´ final do mês. Mas a discussão ainda vai longe. 

Conselheiro Monir colocou sua preocupação  com relação aos RPPS. Os 

mesmos são regidos pelo Ministério da Previdência. Quis saber se Sr. Paulo 

sabe de algo sobre estes Fundos. Sr. Paulo colocou que não há falas sobre 

estes Fundos. Sr. Monir sugeriu que poderíamos nos antecipar aos 

acontecimentos. Trabalhar numa minuta por exemplo, colhendo assinaturas 

dos servidores para apresentar uma proposta. Sr Paulo colocou que estes 

Fundos (RPPS) seguem a tendência de continuarem sendo administrados 

pelos aplicadores de mercado. Ele disse que possível é mas improvável. 

Também colocou a dificuldade em se propor algo sem ainda saber que itens 

serão alterados. Se acontecer  os municípios terão consequentemente que 

apresentar propostas. Mas qualquer proposta só poderá surgir após se ter o 

texto final. Entende que as autarquias, tal qual a nossa, ficarão atreladas as 

regras de transição, idade mínima. Monir também perguntou se mudou 

quem faz parte da aposentadoria especial. Sr Paulo reiterou militares, 

policiais e professores. Finalizando sr Presidente agradeceu ao colega e 

reiterou que sempre que ele tiver novidades venham ao conselho e nos 

traga. Sr. Paulo agradeceu colocando-se sempre na interlocução com este 

colegiado e retirou-se. Sr Presidente encaminhou  leituras das atas 



anteriores de números 355 e 356. As mesmas foram lidas  e aprovadas. 

Continuando Sr Presidente  colocou sobre uma convocação ao novo Diretor 

de Assistência do Fassem para que venha nos colocar seu planos e metas. 

Também como o mesmo pretende atuar para reduzir o valor atrasado pelo 

executivo Municipal que hoje esta na casa de quatro milhões e duzentos 

mil. Encerrando sr Presidente  agradeceu a presença e nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a 

presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página 

do CANOASPREV. 

 

 

 

 

 


