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82 ANOS DE PROTAGONISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE CANOAS
 
Em 17 de janeiro de 1940, dois dias após a instalação do Município, 
Comercial de Canoas (hoje denominada CÂMARA 
CANOAS) por um grupo de destacados 
buscando melhorias para os canoenses
destaque na época e que integrou a Comissão Emancipacionista de Canoas, foi um des
empreendedores, fundador da CICS e
 
A partir de 1984, meu Pai, Albino Pansera, ingressou na 
2001. Teve participação determinante, juntamente com outros 
imponente prédio que hoje é a nossa casa: 
2001, convidado pelo então Presidente Zenon Leite Neto, ingressei na Diretoria de CICS, onde 
permaneço trabalhando pela Entidade e pela 
 
Palco de muitas lutas e tantas conquistas importantíssimas para o desenvolvimento da cidade, 
CICS sempre se posicionou e atu
de negócios. A Lei Municipal da Liberdade Econômica nasceu
Administração Municipal seja comprometida
cobrança justa de impostos, visando manter uma máquina pública enxuta e eficiente.
 
Sua atuação comunitária por meio da
reconhecida pela comunidade, em razão da relevância d
nobres que defende, sempre contando com o empenho incondicional 
o apoio da Diretoria. 
 
A valorização das nossas empresas
MARCAS & LÍDERES, em que CICS, ULBRA e DIÁRIO DE CANOAS promovem uma pesquisa isenta e 
técnica, permite que as empresas possam avaliar 
marketing em relação ao reconhecimento das suas marcas pelo público consumidor da cidade.
 
As ações acima citadas são alguns e
representatividade da CICS, que 
Canoenses, pela sua permanente 
do Município. 
 
Desejamos, assim, que prossiga atuando com competência
olhos no futuro. 

Membro da Diretoria Ampliada da CICS
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dois dias após a instalação do Município, foi criada a 
hoje denominada CÂMARA de INDÚSTRIA, COMÉRCIO e

destacados empreendedores, com o objetivo de construir a cidade
buscando melhorias para os canoenses. Meu Avô, Ulysses Gomes Ferreira, comerciante de 
destaque na época e que integrou a Comissão Emancipacionista de Canoas, foi um des

eendedores, fundador da CICS e que, de 1944 a 1945, presidiu a Entidade que ajudou a criar.

partir de 1984, meu Pai, Albino Pansera, ingressou na Diretoria da Entidade e permaneceu até 
2001. Teve participação determinante, juntamente com outros Diretores
imponente prédio que hoje é a nossa casa: o PRÉDIO DA CICS, como é conhecido na cidade.
2001, convidado pelo então Presidente Zenon Leite Neto, ingressei na Diretoria de CICS, onde 

ntidade e pela Cidade de Canoas. 

conquistas importantíssimas para o desenvolvimento da cidade, 
CICS sempre se posicionou e atuou em prol da livre iniciativa e pela criação de melhor ambiente 

A Lei Municipal da Liberdade Econômica nasceu dentro da CICS. 
comprometida com esses valores, que obtenha 

cobrança justa de impostos, visando manter uma máquina pública enxuta e eficiente.

Sua atuação comunitária por meio da Parceiros Voluntários, que é o braço social da CICS, 
reconhecida pela comunidade, em razão da relevância dos projetos que desenvolve 

que defende, sempre contando com o empenho incondicional de voluntários 

valorização das nossas empresas, associadas ou não, é sempre destaque na 
CICS, ULBRA e DIÁRIO DE CANOAS promovem uma pesquisa isenta e 

as empresas possam avaliar sua atuação no mercado e 
marketing em relação ao reconhecimento das suas marcas pelo público consumidor da cidade.

são alguns exemplos que demonstram o conjunto de serviços e 
, que faz por merecer o destaque e o reconhecimento 

permanente atuação para o desenvolvimento de todos os setores 

que prossiga atuando com competência, guiada por seus princípios

 
ROBERTO FERREIRA PANSERA 

Membro da Diretoria Ampliada da CICS Canoas 

82 ANOS DE PROTAGONISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE CANOAS 

foi criada a Associação 
de INDÚSTRIA, COMÉRCIO e SERVIÇOS de 

empreendedores, com o objetivo de construir a cidade, 
Meu Avô, Ulysses Gomes Ferreira, comerciante de 

destaque na época e que integrou a Comissão Emancipacionista de Canoas, foi um desses 
ntidade que ajudou a criar. 

ntidade e permaneceu até 
iretores, na edificação do 

PRÉDIO DA CICS, como é conhecido na cidade. Em 
2001, convidado pelo então Presidente Zenon Leite Neto, ingressei na Diretoria de CICS, onde 

conquistas importantíssimas para o desenvolvimento da cidade, a 
pela criação de melhor ambiente 
dentro da CICS. Defende que a 
que obtenha as suas receitas na 

cobrança justa de impostos, visando manter uma máquina pública enxuta e eficiente. 

braço social da CICS, é 
projetos que desenvolve e das causas 

de voluntários engajados e 

a Entidade. O PRÊMIO 
CICS, ULBRA e DIÁRIO DE CANOAS promovem uma pesquisa isenta e 

sua atuação no mercado e suas ações de 
marketing em relação ao reconhecimento das suas marcas pelo público consumidor da cidade. 

demonstram o conjunto de serviços e a 
imento que recebe dos 

atuação para o desenvolvimento de todos os setores produtivos 

guiada por seus princípios e com os 


