
 1 

Ata nº.  319 de 13/10/2015 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos treze dias do mês de outubro 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. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião 

ordinária os membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. 

Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Leonardo Schmidt Machado, Jari Rosa de 

Oliveira, Aires Vigel, César Cemin, Rosani Rosa, Monir Silva Saldanha, 

Suplentes: Rejane Fatturi Duarte, Ricardo Gomes. Ausentes Alvarez da Silva 

(justificado), Zoé Lourenço Machado, Letícia Weber, Suzana Maria de Souza e 

Renato da Luz. Com pauta previamente encaminhada de leitura ultima ata, 

sugestões de nomes e apresentação de Lista tríplice para Diretoria de 

Assistência, revisão do regimento interno do Conselho e assuntos gerais 

Iniciou-se a reunião com justificativa de ausência do conselheiro Alvarez trazida 

pelo secretario Sr. Cesar Cemin. Na continuidade o conselheiro fez a leitura da 

última ata. Após lida foi aprovada por todos os presentes. Conselheira Rejane 

solicitou ao Sr Presidente que verifique junto ao setor responsável se as atas 

estão sendo publicadas. Conselheiro Aires endossou e lembrou que na ultima 

vez que consultou o site estavam bem atrasadas. Sr. Presidente solicitou ao 

secretario Cemin verificar. Na continuidade Sr. Presidente fez leitura de 

memorando nº. 090/15 encaminhado pela Diretoria do Instituto solicitando ao 

conselho Deliberativo que encaminhe lista tríplice para a vaga de Diretor de 

Assistência do Fassem. Sr. Hermeto trouxe o nome da colega Jaqueline 

Remião para compor a lista e fazendo sua justificativa, conforme processo 

C1958/2015. Conselheiro Leonardo trouxe a lembrança o nome da colega 

Márcia Sander, lembrou que a mesma fez parte da ultima lista e que reuni 

condições para também ser indicada, conforme processo C1960/2015. 

Conselheiro Jari questionou se um colega aposentado pode ser indicado, pois, 

quer fazer a indicação da Conselheira Rejane, conforme processo C1959/2015. 

Os conselheiros entenderam que não há objeção. Foram confirmados então os 

nomes de Jaqueline Remião, Márcia Sander e Rejane F. Duarte para formarem 

a lista tríplice a ser encaminhada. Atendendo o regulamento do Conselho 

Deliberativo no seu artigo 26 paragrafo 1º. Sr. Presidente informou que ainda 

hoje será encaminhado oficio a Diretoria do Canoasprev indicando a lista 
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tríplice.  Na continuidade Sr. Hermeto fez um relatato dos ofícios enviados a 

Presidência do Instituto. Informou que referente ao assunto Banrisul e 

consignados ainda estão em aberto. Colocou que irá falar com ela para ver 

como anda esta questão. Se ainda não há novo aditamento ou contrato com o 

Banrisul que regule os consignados irá dificultar a concessão dos mesmos. Se 

já houve normativa que nos informe e envie cópia de oficio. Continuando 

informou a questão da liberação para a participação dos conselheiros 

interessados em participar do III Congresso de RPPS. O assunto continua em 

aberto sem resposta uma vez que realmente na prefeitura não esta havendo 

liberação na participação de cursos. Soube que devido à lista das treze 

restrições do Executivo, as quais foram publicadas no jornal DC e no 

informativo dos servidores, não haverá liberação aos servidores para cursos. 

Sr. Presidente informou também do questionamento a Diretoria do Canoasprev 

do assunto relacionado á alteração no organograma. Sra. Presidente colocou 

que o executivo lhe deu autonomia para trabalhar na ultima minuta do mesmo, 

nas questões pontuais que tratam de chefias e funções. Ele informou que irá 

convidar a Sra. Miriam para vir ao Conselho com uma copia da minuta para 

que possamos nos interar do mesmo. Sr. Presidente solicita ao Conselheiro 

Leonardo que apresente suas sugestões para alterações que se fizer 

necessário, na Lei 4739/2003. Conselheiro fez lembrar que as conclusões 

finais em forma de uma minuta seja apresentadas para os candidatos ao 

executivo na próxima gestão. Passou a relatar e apontar sugestões. Alteração 

no art. 5 na redação seja acrescentada que todos os indicados para lista tríplice 

e funcionários do quadro sejam servidores concursados. No artigo 12 inciso IV 

que volte a redação anterior. Como esta hoje o conselho não tem mais a 

incumbência de aprovar. Podemos sugerir e ser mais ativos e sabedores da 

legislação. No inciso XIV também deva voltar na redação anterior. Hoje só 

podemos sugerir a lista triple. Ele entende que devemos sugerir e homologar 

bem como também exonerar. Artigo 18 sugere revisão do mesmo e discussão. 

Sugeriu alterações para diminuir o numero de CCs. Artigo 23 sugere 

modificação ou exclusão do mesmo. Justificou que esta em andamento a 

construção de um Plano de Carreira dos Servidores do Instituto e que este 

artigo impedira o mesmo de ser consolidado. Conselheiro Monir fez 

consideração sobre o assunto e sugeriu que seria mais prudente que avance 
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se estude mais e tenha uma formatação do referido estatuto para que posterior 

este provoque alteração na referida lei. Conselheiro Leonardo informou que 

ainda esta sendo estudado. Concluiu então suas sugestões e alterações na Lei 

4739/2003. Conselheira Rejane lembrou sua sugestão para a Lei onde se crie 

um artigo que faça referencia a uma dotação para verbas especificas do 

Conselho Deliberativo. O assunto foi debatido e deverá retornar a discussão. 

Para finalizar Sr Presidente fez considerações sobre oficio C1943/15 que trata 

da abertura de credenciamento pelo Fassem. Colheu junto aos conselheiros o 

entendimento de que cabe a este colegiado ser comunicado da abertura do 

mesmo. Informou que irá conversar com a Presidente para esclarecer o 

assunto. Na conclusão elencou os ofícios enviados e os ofícios ainda em 

aberto. Nada mais havendo a tratar Sr Presidente agradeceu a presença 

encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que 

será lida e aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev.xxx 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


