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Ata nº.  315 de 25/08/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e cinco 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 extraordinária os membros que 

compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose 

Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, Jari Rosa de Oliveira, 

Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duartes, Rosani Dutra e Ricardo Gomes 

Ribeiro. Ausentes Monir Saldanha, Aires Vigel, Suplentes Alvarez Alves 

da Silva. Ausente Leticia Weber.  Com pauta previamente encaminhada de 

assuntos gerais, leitura da ata anterior e processo da LOA de número 

C1644/2015. O Sr. presidente abriu a reunião com a leitura da ultima ata 

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

presentes. Presidente solicitou que o conselheiro Leonardo Machado 

trouxesse sua avaliação sobre o processo da Lei Orçamentária Anual. O 

conselheiro iniciou explicando o teor do processo. Também informou que 

foi ao setor financeiro do Instituo para verificar como os mesmo 

encaminharam este orçamento. Obteve as informações necessárias para 

concordar com os procedimentos realizados. Informou também que a 

ressalva que faz é quanto ao tempo que demandam ao Cannoasprev para 

sua aprovação. Tempo muito restrito tendo que fazer os trâmites 

aceleradamente. Salientou que no processo não consta nem oficio de 

encaminhamento ao Instituto. Discordou do entendimento, por parte da 

Prefeitura, em desprestigiar o conselho quando toma estas atitudes. Por fim 

concluiu que mediante as informações e sua avaliação, junto ao setor 

pertinente, os dados estão em acordo com a LDO sendo um desdobramento 

da mesma. Sr presidente indagou de qual o valor total da LOA. Conselheiro 

informou que é de R$ 198.422.400,00. Concluindo fez a leitura de seu 

parecer onde consta que não há divergência de dados e concordando com a 

proposta que consta no processo C1644/2015, sendo favorável a sua 

aprovação. Os conselheiros presentes acolheram e seguiram o voto do 

relator. O Sr. Presidente confirmou a próxima reunião ordinária para 01 de 

setembro próxima terça-feira. Sem mais agradeceu a presença e deu por 

encerrada a reunião. 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. 

 

 


