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Ata nº 261 de 01/08/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala de 

reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência, 817 – 3º andar, reuniram-se em 

reunião ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares José 

Hermeto Lagranha, Mari Lucia Neuhaus Mantelli, Monir Silva Saldanha, Nelma Terezinha 

Rodrigues Daniel, Noeli Teresinha Saugo e Zoé Lourenço Machado, suplentes Aires Vigel, Jane 

Luci de Arruda Santos, Rejane Fatturi Duarte. A Presidente do Conselho abriu a reunião, 

sugerindo que fosse retificado o horário de início das reuniões para 13:45. Colocado em 

questão pelos conselheiros sobre convite ou convocação para os suplentes, onde ficou 

decidido que os titulares seriam convocados e os suplentes convidados para as reuniões do 

Conselho Deliberativo. Conselheira Rejane fez a leituras das atas 259 e 260. Sra. Zoe e Sra. Jane 

Arruda, discordaram da ata, por terem tido falas suprimidas. Diante da questão, foi sugerido e 

aprovado que as reuniões sejam gravadas. O Conselheiro Aires sugeriu a inclusão de um 

banner sobre o Canoasprev na página da Prefeitura. A Conselheira Zoé informa que a página 

da Prefeitura está sendo repensada e logo virá uma nova página, sendo uma boa oportunidade 

de incluir o banner, salientando que o encaminhamento deverá ser feito para a Sra. Tatiane da 

Controladoria. O Conselheiro Hermeto sugere que a solicitação seja encaminhada ao 

Presidente do Canoasprev que deverá fazer o devido encaminhamento. A Conselheira Jane 

indagou sobre a carga horária do médico revisor e em que situação estava a contratação do 

mesmo. Foi questionado também sobre o médico que dá o atendimento ser o mesmo que 

realiza os exames por ele solicitados. A Conselheira Mari Mantelli informa que seu processo 

será apresentado mais no final da reunião e que será apenas apreciado por ela. A Presidente 

Noeli fez o relato dos processos recebidos. O Conselheiro Hermeto frisou que sempre é 

nomeado um relator por processo. A Presidente relatou a urgência do processo contendo a 

Proposta LOA/2014. O Conselheiro Hermeto indagou qual a data para entrega. O Conselheiro 

Monir sugeriu a volta da grade para os relatores. O Conselheiro Hermeto indaga sobre os 

processos antigos que estão rodando sem solução, como por exemplo o do Banrisul, onde 

consta     um parecer do Igam que afirma que o dinheiro é do Canoasprev. A Conselheira Zoé 

diz que precisamos estar alerta e cobrar prazos nos processos. O Conselheiro Hermeto disse 

que várias coisas dependem do retorno do executivo. A Conselheira Zoé sugeriu que a 

secretária pegue os ofícios e veja quais foram respondidos. A Conselheira Jane sugeriu na 

próxima reunião verificar essas pendências. O Conselheiro Aires indagou sobre a folha dos 

aposentados. A Conselheira Mari Mantelli relata que recebeu o relatório da auditoria interna e 

verificou que faltam documentos, irá buscar para poder concluir apreciação para a próxima 
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reunião. A Conselheira Jane solicita que o relatório seja encaminhado via email. O Conselheiro 

Monir foi escalado para relatoria do Processo C1381/2013 – Proposta LOA ref. 2014. Sugeriu 

que a ata seja encaminhada via email. A Conselheira Mari Mantelli lembra que a ata é o 

registro oficial das reuniões. A Conselheira Rejane sugere a numeração das páginas na ata. O 

Conselheiro Aires indagou se é a equipe de servidores que estuda os valores informados na 

proposta da LOA/2013. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e por mim Nelma 

Terezinha Rodrigues Daniel, secretária do Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata, que 

após lida e aprovada, será assinada pelos presentes e publicada na página do 

Canoasprev.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 


