
Ata nº. 122 de 22/11/07 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 José Hermeto Gadea 
Lagranha, Mercedes Lúcia Carbonera, Nelma Terezinha R. Daniel e Rejane 
Fatturi Duarte. Suplentes César Natal Cemin e Luiz Roberto Jacoby. 
Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida 
leitura da ata nº. 121 e sua respectiva aprovação. Em seguida, o Sr. 
Hermeto comunica que na próxima reunião, com a presença do Presidente 
Executivo do Canoasprev, será retomado assunto referente às pessoas que 
possuem duas matrículas, descontam o FASSEM Fixo sobre o total dos 
vencimentos e recebem apenas um rancho e também, sobre o horário de 
atendimento do FASSEM.  A Sra. Rejane apresenta seu parecer sobre o 
processo nº. 8675/2007, encaminhado pelo Conselho Fiscal, referente a 
solicitações de informações sobre a construção da sede do Canoasprev.  
Seu relatório, após analisado as informações disponibilizadas pelo 
Presidente, informa que: o cálculo para o impacto orçamentário e 
financeiro da obra foi realizado pelo Departamento Financeiro do 
Canoasprev, o valor orçado para o FASSEM foi de R$ 868.123,97 e para o 
FAPEC de R$ 1.713.829,85; o custo total orçado para a obra foi de R$ 
2.581.953,82; a previsão de tempo para a recuperação  do valor investido 
não foi respondida, uma vez que segundo os relatórios, o próprio prédio 
será o investimento, já que será incorporado ao patrimônio do Canoasprev; 
as indagações sobre os valores estimados para as despesas com a  
manutenção do prédio e seu funcionamento, em itens como segurança, 
estão embutidos no valor de R$ 5.270,25, mês, pagos a título de aluguel, no 
qual 50% representam custos condominiais e para o item limpeza, o valor 
aproximado de R$ 5.000,00 por ano para o FAPEC e FASSEM, 
respectivamente; o percentual de comprometimento a ser empenhado pelo 
FAPEC é 66,377% e para o FASSEM 33,623%. O voto da relatora foi de 
que, após analisado os relatórios, em relação ao percentual do FASSEM, 
sugeriu que se contrate um atuário para realizar estudo que esclareça o 
impacto deste percentual previsto para a obra sobre a receita atual. Os 
demais Conselheiros aprovaram o relatório e será expedido ofício ao 
Conselho Fiscal. Após, a Sra. Rejane convidou os presentes para participar 
da janta de confraternização no dia 18/12/2007 na ASMC. Ao final, foi 
agendada a próxima reunião para o dia seis de dezembro, às quatorze horas, 
na sala de reuniões do Canoasprev. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e por mim Tatiana Narciso, lavrada a presente ata, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.  
 
 


