
Ata nº. 118 de 27/09/07 – Conselho Deliberativo do 
Canoasprev 

 
Aos  vinte e sete 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, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus 
D’Ávila, Nelma Terezinha R. Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes 
César Natal Cemin, Luiz Roberto Jacoby, Mercedes Lúcia Carbonera e 
Rosane Fátima A. Haubold. Presentes, também, Paulo Roberto dos Santos 
– Presidente Executivo do Canoasprev e Claudenir Tavares – Conselheiro 
Fiscal do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. 
Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 117 e sua aprovação. A Sra. 
Rejane informa que entrará em período de férias e não comparecerá as 
reuniões do Conselho neste período. O Sr. Jacoby, Conselheiro Suplente, 
que na reunião anterior estava no exercício de Conselheiro Titular, recebeu 
o processo nº. 11217/2007 para relatoria, retoma o respectivo assunto, 
argumentando que após análise, é favorável ao pagamento de um terço das 
parcelas do empréstimo consignado para poder reparcelar o financiamento 
do saldo devedor e a espera de um período de um ano para troca de banco, 
conforme sugerido no processo. Após alguns comentários e discussões a 
respeito, o Sr. Paulo, sugeriu que esse um terço não fosse superior ao 
período de um ano e que tal informação fosse divulgada no informativo do 
Canoasprev de Janeiro/2008, ficando para ser votado na próxima reunião. 
Ato contínuo, o Sr. Hermeto passa a coordenação da reunião ao Sr. 
Éderson, por ter de se ausentar devido a um compromisso assumido 
previamente. A Sra. Rejane apresenta seu parecer sobre o processo nº. 
8675/2007 referente à solicitação de informações do Conselho Fiscal sobre 
a construção da sede do Canoasprev, que após análise dos relatórios 
apresentados pela Diretoria Executiva, embora ache as informações 
suficientes, sugere um atuário para analisá-los.  Após várias discussões, 
ficou para ser apreciado na próxima reunião. O Sr. Paulo informa o 
ingresso de recursos no FASSEM este mês, referente repasses patronais em 
atraso e que, a partir do próximo mês, começará a compensação do ISSQN 
retido pelo Canoasprev como substituto tributário, dessa forma, será 
abatido dos créditos do FASSEM perante o Município. A Sra. Nelma 
apresenta parecer sobre o processo nº. 9953/2007, referente reabertura do 
credenciamento do FASSEM, sendo favorável à reabertura para 
laboratórios, hospitais, atendimento médico e ambulatorial para 
especialidades, conforme apresentado nos estudos das necessidades. Todos 
os Conselheiros acompanharam o voto da relatora, no entanto, 
estabeleceram a vigência a contar da data de 01/11/2007. Ao final, o Sr. 



Paulo informa que será promovido um almoço aos aposentados pela ASMC 
no dia 24/10/2007, sendo pedido pelo Sr. Éderson que passe esta 
informação por e-mail aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Foi agendada a 
próxima reunião para o dia onze de outubro, 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. Em tempo, onde diz que a Sra. 
Mercedes Lúcia Carbonera consta como suplente, o correto é como titular. 
  
 


