
Ata nº.  313 de 04/08/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às treze 

horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, 

localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se 

em reunião ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do 

CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt 

Machado, Jari Rosa de Oliveira, Cesar Cemin e  Rejane Fatturi Duarte. 

Ausentes Rosani Dutra, Monir Saldanha, Aires Vigel, Suplentes ausentes 

Alvarez da Silva, Zoe Lourenço, Renato da Luz e Suzana de Souza. Com  

pauta previamente encaminhada de assuntos gerais e leitura da ata anterior. 

Sr presidente abriu a reunião com a leitura da ultima ata pelo secretario 

conselheiro Sr. Cemin, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. 

Secretario informou também que os ofícios solicitados na ultima reunião 

foram todos encaminhados e protocolados. Sr Presidente relembrou quais 

foram OF021-resultado ultimas eleições para os Conselhos; OF022-venda 

da folha; OF023- empréstimo consignado; OF024- indicação de novos 

conselheiros e Memo 01/15 ao Conselho Fiscal. Na continuidade o 

conselheiro Leonardo sugere que se retome o debate sobre a modalidade e 

c critérios para indicação do Presidente do Instituto para que possamos 

alterar na Lei 4490/00. Lembrou que ocorrerão eleições municipais e 

poderíamos apresentar uma proposta aos candidatos, a Prefeitura neste 

sentido, para que seja avaliado.  Sr. Presidente trouxe um apanhado de 

alguns movimentos feitos neste sentido e que no último, quando se 

remodelou o organograma do Canoasprev o assunto estagnou, pois não 

havia vontade politica para tal. Houve debate de todos sobre o tema 

proposto. Ficou combinado voltar o debate mais adiante. Conselheira 

Rejane sugeriu também que se comece a rever o Regimento deste Conselho 

para algumas alterações. Solicitou que se encontre uma maneira de amparar 

financeiramente, por escrito, alguma eventual demanda deste Conselho 

para este fim. Sr presidente ficou de organizar uma agenda para reabrir 

estes debates e outros que se necessitar.  Sr. Presidente encerrou 

agradecendo a presença e lembrando-se das próximas reuniões. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, 

lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada 

na página do CANOASPREV. 

 

 

 


