
Ata nº 269 de 24/10/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às treze horas e 

quarenta e cinco minutos, na sala dos Conselhos do Canoasprev, localizada na Rua 

Inconfidência, 817 – 3º andar, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do Conselho 

Deliberativo do Canoasprev. Titulares Hermeto Gadea Lagranha, Mari Lucia Neuhaus Mantelli, 

Monir Silva Saldanha, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Noeli Teresinha Saugo, suplentes 

Rejane Faturi Duarte e Vilma Fernandes Pasinato. A Presidente do Conselho abriu a reunião 

saudou a presença de todos e passou a palavra para a Conselheira Mari Mantelli, relatora do 

Processo C1003/2013, que fez a leitura do processo e do voto do relator conforme segue: 

quanto aos cálculos de demonstrativos contábeis não emitimos parecer, tendo em vista ser da 

competência do Conselho Fiscal certificar os relatórios apresentados. Desta forma apreciamos 

e aprovamos o presente parecer realizado pelo Conselho Fiscal do CANOASPREV, com ressalva 

que o ítem II do referido relatório foi cumprido, conforme documentação em anexo ao 

processo. A decisão do Conselho, segue a relatoria do processo. De posse da palavra a 

Presidente Noeli informa que o ofício solicitando a audiência com o Sr. Prefeito Municipal já 

fora encaminhado ao Presidente do Instituto, que por sua vez encaminhou o Ofício nº 

014/2013 ao Prefeito e recebeu a informação que o Sr. Prefeito confirma o recebimento do 

conselho para o início do mês de novembro/13 e que a Secretária Marta irá informar a data. A 

Presidente informou ainda, que o Senhor Claudio Schneider mostrou-se preocupado com os 

repasses, pois o prazo é dia 10 e no dia 23/10 foi repassado R$ 700.000,00, que se refere à 

parte do valor mensal e sobre o valor total da dívida informa que hoje está perto dos R$ 

3.000.000,00. Ainda com a palavra a Presidente explana sobre a Plenária organizada pelo 

Sindicato, dizendo que foi bem proveitosa, os presentes solicitaram alguns esclarecimentos e 

aparentemente saíram aptos a multiplicarem as informações. A Presidente do Sindicato 

informou na Plenária que irá marcar novo evento e desta vez com os professores. Na 

continuação, a Presidente colocou que o Tribunal de Contas solicitou toda a documentação de 

2013 e fora disso apenas a ata de 2012, onde ficou registrado a contratação da empresa que 

orienta a aplicação do fundo. O Conselheiro Hermeto comunica que no horário da manhã é 

muito difícil de estar presente nas reuniões, por isso solicitou que as extraordinárias fossem na 

parte da tarde. 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 
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