
Ata nº. 299 de 02/12/2014 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

            Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às treze horas e 

quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua 

Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros do 

Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado Jose Hermeto 

Lagranha, Noeli Saugo e Monir Saldanha. Suplentes: Alvarez da Silva e Rejane F. Duarte. Aberta 

reunião com a pauta previamente enviada aos conselheiros com os assuntos: apresentação da 

diretoria da ASSEPREV, leitura das atas anteriores, relatório de presença e reuniões do 

segundo semestre, solicitação de reunião extraordinária pela Diretora de Assistência, relatoria 

de processo C-1816/2014 de Alvarez da Silva e relatoria de processo  CO-160/2104 de Noeli 

Saugo. A Presidente Zoé Machado fez apresentação da diretoria da Associação e passou a 

palavra ao seu presidente Leonardo Schmidt Machado. O mesmo apresentou os demais 

componentes Maria Luiza Schffer Streck, vice-presidente e Lucas Gomes da Silva, diretor 

financeiro. Na continuidade Sr. Leonardo fez um breve histórico da atuação da Associação. 

Como primeira participação esteve na Câmara na sessão da audiência pública, onde foi 

debatido o Novo Plano de Carreira dos Servidores Públicos concursados de Canoas. Também 

foi entregue diretamente ao Sr. Prefeito documento de sugestões para o Novo Plano bem 

como já tem feito muitas assessorias aos colegas funcionários. Conselheiro Monir indagou o 

número de sócios hoje. Sr Leonardo informou que todos os concursados do CANOASPREV, 

num total de 40 funcionários, estão vinculados. Conselheiro Hermeto perguntou se a mesma já 

representa os funcionários, no que foi respondido que sim. Desde a sua fundação já é 

integrante da mesa de diálogos e já compareceu em diversas instâncias de representação. 

Informou também que estão aguardando novo cronograma das entidades para o próximo ano 

na qual se farão presentes. Na continuidade houve explanações sobre o novo plano de 

carreira. O presidente colocou que para os novos concursados, a partir de agora, futuros 

funcionários já está aprovado. A questão está para os atuais que segue em negociação. Na 

continuidade houve breve debate sobre a obrigatoriedade na migração dos antigos 

concursados para o novo Plano. A vice- presidente Maria Luiza elucidou a nebulosidade e o 

descontentamento de todos diante deste novo Plano. Conselheiro Hermeto acrescentou que 

não está claro o ônus decorrente desta migração. O presidente colocou que o maior impasse 

está no valor do novo salário, pois o proposto é subsidiado, porém quando o antigo 

funcionário migrar seu salário ficará abaixo do inicial e não está claro se o mesmo também 

receba com subsídios. ASSEPREV esta dialogando no sentido da valorização da formação do 

funcionário. No documento enviado ao Sr. Prefeito faz  boas considerações  neste sentido, 

entende que não há incentivo para a permanência na carreira. Conselheiro Munir perguntou 

como é a progressão nesta nova proposta. Foi explicado que não há como progredir no 

máximo o salário irá dobrar, mas na aposentadoria após trinta anos. Conselheiro saudou 

associação que é bem vinda e que o conselho sempre apoiou ações neste sentido o de 

valorizar o funcionalismo. Também mostra que o funcionalismo está organizado e atento. Na 

continuidade a presidente Zoé agradeceu a presença da associação colocando-se parceira em 

nome do Conselho do CANOASPREV. Após entregou para cada conselheiro um relatório com 

dados sobre presenças, reuniões ordinárias, extraordinárias, as que não houveram por todo o 

segundo semestre. Solicitou que cada conselheiro confira com cuidado e qualquer 

discordância ou dúvida envie direto para seu e-mail. Na próxima reunião trataremos das 

ausências e dos pedidos de desligamentos dos conselheiros. Ela irá entrar em contato com os 

conselheiros em faltas para solicitar confirmação da permanência ou desligamento dos 

mesmos. Também ficou acordado que as atas anteriores serão enviadas por e-mail para leitura 



e posterior aprovação. Conselheiro Monir sugeriu que se pergunte a presidência do 

CANOASPREV sobre a continuidade do processo que cria novos cargos dentro do organograma 

do Instituto. Sr. Hermeto colocou-se disponível para fazer esta consulta.  A partir deste 

momento foi realizada a primeira relatoria do Sr. Alvarez processo C1816 de dezoito de 

setembro de dois mil e quatorze, requerente Eldemar de Oliveira Biques que trata de 

solicitação para que o presidente do Instituto seja eleito pela categoria. O relator informou 

sobre a Legislação vigente para este assunto, informando que o Conselho Deliberativo não 

legisla sobre o tema solicitado, sendo que o mesmo necessita de alteração da lei em vigor. Os 

conselheiros presentes aprovaram e seguiram a relatoria realizada.  Na sequência Conselheira 

Noeli fez a relatoria do processo CO160/2014 que trata do regulamento do FASSEM. A relatora 

esclareceu que no artigo 4(quatro) linha d, permanece a mesma redação que já está no 

regulamento atual, fazendo a sua leitura na íntegra. Na sequência os conselheiros aprovaram a 

relatoria e seguiram o voto da mesma. Conselheiro Hermeto trouxe a lembrança do oficio que 

trata da venda da folha, pela prefeitura, ao Banrisul. Fez um breve histórico deste oficio e 

lembrou que na época, após o parecer favorável do IGAM ao CANOASPREV. Conselheira Noeli 

colocou que naquele momento, na condição de Presidente do Conselho, promoveu uma 

reunião junto a Presidência, mas que o conselheiro não compareceu. Sr. Hermeto pediu então 

que se faça um levantamento das atas de presença, ata da reunião extraordinária para 

constatar o despacho realizado bem como se proceder a partir de agora. A presidente Zoé 

encerra o encontro e convida a todos a participar do próximo, que será realizado no dia 12 de 

dezembro de dois mil e catorze, extraordinariamente. 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 


