
Ata nº. 117 de 13/09/07 – Conselho Deliberativo do 
Canoasprev 

 
Aos  treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, às quatorze 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de Janeiro 
nº. 231, 4º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Carlos Alberto Ribeiro 
Cure, Éderson Frey Greff e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso 
Heck, César Natal Cemin e Luiz Roberto Jacoby. Presente, também, Paulo 
Roberto dos Santos – Presidente Executivo do Canoasprev. O Sr. Hermeto 
avisou, através de telefonema, sobre a sua impossibilidade de comparecer a 
esta reunião, devido a assuntos particulares. Aberta a reunião pelo Vice-
Presidente Sr. Éderson foi procedida leitura das atas nºs. 115 e 116 e suas 
respectivas aprovações.  Retomado o assunto dos refinanciamentos dos 
empréstimos consignados em folha de pagamento pelo Sr. Paulo, que fez 
alguns esclarecimentos e repassou ao Sr. Éderson o processo nº 
11217/2007, de 13/09/2007, no qual o Sr. Guaraci, do Setor de Folha de 
Pagamento do Canoasprev, apresenta sugestões de prazo para as alterações 
de dados bancários e refinanciamentos dos empréstimos consignados. Foi 
sugerido pela Sra. Rejane e pelo Sr. André que se fizesse uma reunião para 
se discutir e achar uma solução para essas questões, pedindo ao Sr. Paulo 
que apresentasse algumas sugestões. Acolhida a proposição dos 
Conselheiros Rejane e André, ficando para próxima reunião a discussão 
sobre o assunto dos empréstimos consignados e busca de uma solução.   
Logo em seguida, o Sr. Éderson distribuiu os seguintes processos para 
relatoria: nº 11217/2007, de 13/09/07, entregue ao Sr. Jacoby; nº. 
10900/2007, de 06/09/07, referente solicitação do Sr. Odone Machado 
Ramos de repasse da margem da ASMC para o Banco, distribuído ao Sr. 
Cemin; nº. 10779/2007, de 04/09/07, referente solicitação da aposentada 
Mara Rejane Cadorin de aumento da margem bancária e repasse da 
margem da ASMC para o Banco, distribuído ao Sr. Éderson. O Sr. André 
perguntou ao Sr. Paulo sobre o processo de auditoria do cálculo atuarial, 
sendo respondido que já está tramitando o processo de contratação de uma 
empresa especializada. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia 
vinte e sete de setembro, 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. 
  


