
Ata nº. 116 de 04/09/07 – Conselho Deliberativo do 
Canoasprev 

 
Aos  quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, às dezoito 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de Janeiro 
nº. 231, 4º andar, reuniram-se em Reunião Extraordinária os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, cuja pauta é o atraso dos repasses 
patronais do FASSEM, titulares Carlos Alberto Ribeiro Cure, José Hermeto 
Gadea Lagranha, José de Jesus D’Ávila, Nelma Terezinha Rodrigues 
Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes César Natal Cemin, Jacqueline 
Amorin Remião, Luiz Roberto Jacoby, Mercedes Lúcia Carbonera e 
Rosane Fátima A. Haubold. Presente, também, Paulo Roberto dos Santos – 
Presidente Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho, Sr. Hermeto, passou a palavra para o Sr. Paulo, que relatou aos 
Conselheiros sobre sua visita a Secretaria da Fazenda, onde após vários 
contatos, a solução para reduzir a dívida do FASSEM, poderia ser a 
utilização dos recursos do MDE (Manutenção de Desenvolvimento do 
Ensino) e a compensação do ISSQN retido e após repassado à Prefeitura. 
Não tendo mais questionamentos, o Sr. Paulo se retirou devido a um 
compromisso particular. O Sr. Hermeto informou que o Sr. Éderson deixou 
com o Conselho processo nº. 10792/2007, onde justificou sua ausência a 
esta reunião por problemas de ordem particular e sua proposta para 
apreciação e deliberação referente aos atrasos de repasses patronais do 
FASSEM. Após, o Presidente passou a palavra aos demais Conselheiros 
para sugestões sobre o assunto da pauta de hoje. O Sr. Cure sugeriu contato 
com o Executivo; a Sra. Jacqueline, de fazer um cronograma de reuniões 
com o Sr. Prefeito; o Sr. Cemin, de que se mandasse dois ofícios a cada 
trinta dias e após, se não se obtivesse resposta, notificar as instâncias 
superiores, conforme regimento interno; a Sra. Rejane de se fazer um 
cronograma de pagamento através de um acordo por escrito; o Sr. Jacoby, 
de se continuar mandando ofícios e se necessário utilizar medidas cabíveis, 
conforme regimento interno. Após vários questionamentos e debates, o Sr. 
Hermeto leu a proposta do Sr. Éderson que sugeriu agendar uma reunião 
com o Sr. Prefeito e Secretários Municipais de Governo no máximo até o 
dia trinta de setembro de 2007, visando a criação de um grupo de trabalho 
com os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva 
do CANOASPREV em parceria com técnicos da Administração Municipal; 
monitorar a situação durante os próximos dois meses; estabelecer a data de 
trinta de novembro de 2007 para que se encontre a solução, formalizando 
assim, um Termo de Ajuste de Recuperação de Débitos e em caso de as 
partes envolvidas não chegarem a um consenso, cumprir o disposto no 
Regimento Interno, notificando os mecanismos externos de fiscalização. 
Contudo, ficou definido que para próxima reunião o Sr. Hermeto trará 



informações sobre o processo enviado ao Executivo e uma tentativa de 
agendamento de reunião com o Sr. Prefeito. O Sr. José pediu para 
formalizar este agendamento através de correspondência. Ao final da 
reunião o Sr. Hermeto leu a solicitação de aumento de margem bancária da 
Sra. Mara Rejane Cadorin e um possível repasse da margem da cota da 
ASMC para o banco, através do processo nº. 10779/2007, ficando para ser 
analisado na próxima reunião. Foi lembrado que a próxima reunião ficou 
agendada para o dia treze de setembro de 2007 às quatorze horas na sala de 
reuniões 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. 
 


