
Ata n°.137 de 21/08/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às quatorze 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de janeiro n° 
231, 4º andar, sala 408, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea 
Lagranha, José de Jesus D’Ávila, Mercedes Lúcia Carbonera, Nelma Terezinha 
Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte, suplentes André Afonso Heck, César 
Natal Cemin e Luis Roberto Jacoby, presente também Paulo Roberto dos 
Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo 
presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 136 e sua 
respectiva aprovação. Depois deste momento a Sra. Mercedes solicita ao Sr. 
Paulo esclarecimentos sobre o projeto de medicina preventiva, comentada na 
reunião anterior. Ele descreve o projeto e exemplifica como é realizado em 
outras instituições, esclarece também que com a construção da nova sede do 
Canoasprev existirá espaço físico para a implantação do projeto. Continuando 
com a palavra o Presidente Executivo informa aos membros do Conselho, as 
etapas da construção da nova sede ficando para a próxima reunião o 
agendamento de uma possível visita à obra, seguindo o assunto o Sr. Paulo 
comenta que a obra serve como referência para outras instituições de 
previdência relatando a visita do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde 
do Servidor Público Municipal de Santa Maria às dependências do Canoasprev, 
nesse momento a Sra. Rejane sugere a filmagem da obra da nova sede para 
futuras apresentações. Posteriormente o Sr. Paulo informa o acolhimento da 
solicitação do Sindicato dos Municipários de Canoas para a colocação de urnas 
coletoras de questionamentos para os candidatos à Prefeitura de Canoas, que 
estarão no dia, dez de setembro de dois mil e oito, às dezoito horas e trinta 
minutos, em um debate organizado pela Associação dos Servidores Municipais 
de Canoas, com ciência do conselho. A seguir, o Sr. Hermeto apresenta a 
previsão orçamentária do instituto para o ano de dois mil e nove, processo nº. 
C0234/2008 do dia vinte e um de agosto de dois mil e oito, encaminhado pela 
Diretoria Executiva, após esclarecimentos dados pelo Sr. Paulo aos 
questionamentos dos Conselheiros o processo é entregue ao Sr. André para 
relatoria. Devido ao prazo para entrega do orçamento à Prefeitura Municipal de 
Canoas, que se encerra no dia vinte e nove de agosto de dois mil e oito, fica 
marcada para a próxima quinta-feira dia vinte e oito de agosto de dois mil e oito 
às dezessete horas uma reunião extraordinária para a apresentação do parecer 
do relator. Na seqüência a Sra. Mercedes pergunta se houve manifestação por 
parte da empresa Zechlinski Engenharia e Construção Ltda contra a diferença 
do valor homologado na concorrência pública nº. 001/2007, sendo respondido 
pelo presidente executivo que a empresa entrou com uma ação judicial contra 
o Canoasprev. Em seguida o Sr. Cemin relata que enviará ao instituto a 
proposta de plano de carreira do magistério municipal para ciência e impacto 
atuarial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e por mim Carla 
Pagliarini lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 


