
 

Ata n°.157 de 02/07/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, 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 Extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi Duarte, Éderson Frey 
Greff, Jarí Rosa de Oliveira, José de Jesus D’Ávila, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e 
Mercedes Lúcia Carbonera. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Guaraci Grebin Flor, 
Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori, Ivera Regina Soares da Silva, Silvia Beatriz 
Alves Medeiros e Rosane Fátima Arneke Haubold. Houve também participação na reunião 
do Sr. Alexandre Mayer Cesar, presidente Executivo do Canoasprev, e do Sr. Paulo Roberto 
dos Santos, Diretor Administrativo do Instituto. Declarada aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, 
Presidente do Conselho foi procedida à leitura da ata nº 156 e sua respectiva aprovação. 
Após este momento é feita a leitura do ofício nº 590/2009 encaminhado pelo Sr. Alexandre, 
referente ao contrato de venda da folha de pagamento do município, firmado entre a 
Prefeitura e o Banrisul, houve então alguns esclarecimentos sobre o processo. O Sr. 
Alexandre relata que o contrato se estendeu para o Canoasprev, pois o Banco solicitava um 
número maior de servidores na folha de pagamento, que a principal motivação para a 
assinatura era a captação de recursos para o município, visto que a Prefeitura tem um déficit 
considerável em suas contas, neste momento questiona-se se o Canoasprev receberá 
proporcionalmente a sua folha de pagamento, o valor desta verba o Sr. Alexandre informa 
que o valor do contrato ficará integralmente com a Prefeitura, informa ainda que existe um 
problema sério de endividamento dos servidores, que as consignações a partir do contrato 
serão feitas somente pelo Banrisul havendo assim um maior controle do Município sobre 
esta questão, quando questionado se as taxas de juros poderiam ser maiores por não haver 
concorrência nas consignações o Presidente Executivo esclarece que nesta transação 
bancária as taxas são as menores do mercado e que nunca serão superadas por outro tipo 
de empréstimo pessoal. Ainda com a palavra o Presidente Executivo informa que solicitou 
ao Banrisul providências sobre os inativos e pensionistas que moram em cidades onde não 
há agências do Banco, solicitou que nestes casos o pagamento continue acontecendo por 
outros Bancos. Na sequência, é lido o parecer do IGAM sobre a Portaria nº 780 de 2008, a 
qual indica os Conselheiros, o parecer sugere que a nomeação do titular seja de acordo com 
a escrita da portaria considerando a Sra. Silvia Beatriz Alves Medeiros a primeira suplente, 
ficando com ela a titularidade em virtude do afastamento da Sra. Janice, o Conselho em sua 
maioria vota a favor da sugestão do IGAM. Neste momento a Sra. Mercedes compreende a 
decisão do Conselho, mas apresenta seu protesto e alega que o parecer não leva em conta 
o histórico da situação, expõe que se sente muito triste e indignada com a decisão, o Sr. 
Hermeto explica que a Sra. Mercedes tem todo o direito de recorrer administrativamente da 
decisão. Em seguida, é aberta a votação para Presidente, Vice-Presidente e Secretário do 
Conselho. Conforme o Capítulo VI, Art. 29, Parágrafo Único, a diretoria atual não poderá 
mais se reeleger, foi indicado então, o nome do Conselheiro José de Jesus D’Avila para 
Presidente, como não houve candidatos o Sr. José foi nomeado Presidente do Conselho. 
Por votação ficou estabelecido como Vice-Presidente o Sr. Jarí Rosa de Oliveira e como 
Secretária a Sra. Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. Na sequência, são apresentadas as  
sugestões de nomes para a lista tríplice  que será encaminhada ao Prefeito que fará a 
nomeação do Diretor de Assistência, foram indicados os nomes de Guaraci Grebin Flor, 
Noeli Teresinha Saugo, Rejane Fatturi Duarte e Delfino Nascimento, por votação serão 
encaminhados os nomes de Guaraci, Noeli e Rejane para escolha do Prefeito. Após este 
momento a Sra. Nelma apresenta seu parecer sobre o processo C0516/2009, referente à 
LDO 2010, a relatora vota favorável a aprovação da LDO, o Conselho acompanha o voto da 
relatora. Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia nove de julho de 2009. 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.  


