
Ata nº. 301 de 13/01/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos treze dias do mês de janeiro 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. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se 
em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do 
CANOASPREV. Titulares: Zoé Lourenço Machado, Jose Hermeto 
Lagranha, Monir Silva Saldanha e Rosani Rosa Dutra. Suplentes: Rejane 
Fatturi Duarte. Iniciada a reunião pela Sra presidente com a pauta sobre 
assuntos gerais. Conselheiro Hermeto lembrou novamente sobre o processo 
de eleições que começam em março. No que foi acolhido pela presidente. 
Sra. Zoe informou a todos do retorno e presença da conselheira Rosani e 
que esta convocando por escrito o primeiro suplente da lista dos indicados 
o Sr Cesar Cemin para ocupar a vaga do ex conselheiro Marcelo dos Reis 
Oliveira. Na sequência, o conselheiro Monir sugeriu que o conselho tivesse 
um informativo que levasse as ações do mesmo diretamente aos colegas 
servidores em geral. A sugestão foi acolhida pelos presentes e debateu-se 
então maneiras de viabiliza-la. Ficou então combinado se tentar fazer um 
movimento até assessoria de imprensa do Executivo com um pequeno 
releeze para ver da possibilidade em publicar no jornal do servidor. 
Conselheira Rejane F. Duarte se voluntariou para ajudar neste assunto. 
Todos aprovaram a idéia e sugeriu-se que fosse o mais rápido possível, 
antes de iniciar o processo eleitoral. Conselheira Rosani comunica que no 
mês de fevereiro estará em férias. A presidente Zoé encerra a reunião e 
convida a todos a participarem do próximo encontro do Conselho 
Deliberativo, que será realizado no dia vinte e quatro de fevereiro de dois 
mil e quinze. 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.xxxxxxxx 

 


