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Ata nº 447 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às catorze horas, reuniram-se, de forma 

remota, utilizando a ferramenta Meet, do Google, através do link https://meet.google.com/vwq-voux-

kdr, os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev. Estiveram presentes durante a reunião: o 

presidente, Lucas Gomes, o vice-presidente, Gerson Antoni e os membros Hermeto Lagranha, Paulo 

Santos, Henrique Medeiros e Denise Pinzon. Houve participação da diretora administrativa do 

instituto, Adriana Trautmann, da presidente da Comissão Eleitoral, Carla Pagliarini e da procuradora 

do instituto, Maria Luiza. Foram agendadas para este encontro as seguintes pautas: 1 – Apreciação da 

Ata da reunião do dia 06/04/2021; 2 – Apreciação da Ata da reunião do dia 27/04/2021; 3 - Assuntos 

Gerais, com espaço reservado para a Diretoria Executiva. Ao iniciar a reunião e cumprimentar a todos, 

o presidente Lucas informa da impossibilidade de cumprir os dois primeiros itens da pauta, pela 

ausência da secretária. Passamos para o terceiro item e o espaço foi cedido à Diretoria Executiva, 

representados pela diretora administrativa, Adriana Trautmann, que compartilha a preocupação da 

diretoria em relação às eleições dos conselhos. Relata que, apesar de terem feito uma força-tarefa e 

entregue as correspondências dois dias antes do prazo planejado, não estavam recebendo retorno das 

mesmas, fato que causou estranheza. Contataram por email e deslocaram pessoalmente à agência dos 

correios para falarem com o responsável pelo contrato do serviço. Lá, a gerência justificou dificuldades 

e não deu garantia de cumprimento do serviço. Preocupados com os prazos legais, a diretoria e a 

comissão eleitoral apresentaram a alternativa de voto “on line” para todos, servidores ativos, inativos 

e pensionistas, deixando à disposição, durante todo o período de votação, na sede do Canoasprev, 

computador e pessoa para auxiliar quem venha ter alguma dificuldade para votar. Conselheiro 

Henrique enfatiza e observa como positivo o fato da garantia de todos poderem votar, com a 

alternativa apresentada. Conselheiro Gerson questiona se é possível auditar os dados da eleição e 

filtrar nomes, para o caso de alguém ter recebido a correspondência, tenha votado e, por 

esquecimento, tente votar novamente. A diretora Adriana garantiu que o sistema possibilita 

verificação, auditagem e transparência das informações. Conselheiro Lucas questiona como se dará a 

dinâmica da votação presencial, especialmente em relação às regras sanitárias vigentes. A diretora 

Adriana ratifica que haverá pessoa para auxiliar a todos que procurarem o instituto para exercerem 

seu direito ao voto e observou que serão adotadas todas as medidas preventivas. Maria Luiza sugere 

que seja elaborado um vídeo explicando o procedimento completo para votar e fique disponível no 

site do Canoasprev. Carla Pagliarini enfatiza a sugestão e informa que tal proposta surgira, também, 

em reunião da comissão. Destaca que a comissão enviará, à todos servidores, mala direta, por 

correspondência eletrônica, com a descrição didática do procedimento e que o vídeo pode ser anexado 

à esta. Conselheiro Hermeto traz à luz, a tradição do voto por carta e por urna e afirma que “estamos 

tremendamente prejudicados” sem ambos. A diretora Adriana e Carla Pagliarini transcorrem sobre a 

facilidade do voto por meio eletrônico. Conselheiro Hermeto insiste que muitos aposentados ficarão 

fora do pleito e cita motivos que o fazem pensar assim, salientando a dificuldade de algumas pessoas 

idosas com tecnologias mais modernas. A diretora Adriana concorda que, possivelmente, muitos 

fiquem sem votar, mas que, há, por parte dos envolvidos na organização, grande esforço pela lisura de 
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todo o processo e dedicação para que o pleito se realize da melhor forma possível, visando superar 

uma dificuldade criada externamente e coloca-se à disposição para dialogar sobre alternativas. 

Conselheiro Lucas questiona sobre a presença de fiscais, indicados por candidatos. A diretora Adriana 

reafirma o compromisso com os cuidados sanitários. Carla Pagliarini cita que o equipamento será 

instalado no saguão, por tratar-se de dispositivo eletrônico e necessitar, preferencialmente, de 

ambiente interno, com menor risco à integridade do mesmo. Refere que tem preocupação com a 

presença de muitas pessoas neste espaço, com intuito de evitar aglomeração. Também reforça que 

está sendo dada transparência ao processo e que é oportunizado à candidatos, fiscalizarem todas as 

etapas. Os participantes da reunião discutiram por alguns minutos acerca da situação e 

convencionaram que, na impossibilidade de presença, candidatos indiquem um colega servidor para 

acompanhar a realização dos procedimentos. Exauridas as dúvidas, o presidente Lucas coloca o tema 

para votação dos conselheiros. Fica aprovado o item pela maioria, restando o voto do conselheiro 

Hermeto pela desaprovação. A diretora Adriana finaliza sua participação dizendo que é uma situação 

com a qual não se contava, visto não ser de conhecimento público a dificuldade dos Correios em 

cumprir seus serviços. Informa que foi dado conhecimento ao prefeito e ele foi quem sugeriu a 

disponibilização de estrutura que possibilitasse voto presencial. Conclui colocando-se à disposição. 

Carla Pagliarini finaliza salientando que se fosse uma situação normal e sem as condições impostas 

pela pandemia, certamente, teríamos voto por correspondência e presencial com urna. Conselheiro 

Hermeto fala que se sente insatisfeito. Conselheiro Gerson ratifica esta posição e cita acreditar que o 

instituto dedica-se para cumprir com o evento apesar da conjuntura desfavorável. Conselheiro 

Henrique revela que surpreende-se positivamente com o nível de interação de aposentados com 

setores do Fassem, através de meios eletrônicos, especialmente plataformas virtuais. Conselheiro 

Hermeto sugere que sejam protelados os prazos da eleição e os atuais mandatos dilatados novamente, 

como fora recentemente. Maria Luiza afirma que não há previsão legal para esta alternativa e que o 

fato motivador, na circunstância anterior, diferenciava-se em contexto. Conselheira Denise concorda 

que há dificuldades e que estas podem atrapalhar um pouco e ressalta e vê como positivas as 

alternativas, que tem intuito de minimizar qualquer possível prejuízo. Presidente Lucas refere que os 

atos cumprem a legislação e enaltece os esforços para a realização da eleição. Conselheiro Hermeto 

solicita que conste consignado o que descrevo expressamente: “Me sinto descontente com o desfecho 

dado à eleição e sugiro protelamento da eleição”.  Nada mais havendo a tratar, o presidente Lucas 

encerra a reunião. Eu, Gerson Antoni, lavro esta ata, que será apreciada pelo conselho e, após 

aprovada, publicada no site do Canoasprev. 

 

 


