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Ata nº.  337 de 21/06/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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: Hermeto Lagranha, 

Leonardo S. Machado, Aires Vigel, Rejane Fatturi Duarte, Monir 

Saldanha, Cesar Cemin, Letícia Weber e Alvarez da Silva. Com agenda 

previamente encaminhada de escolha do Presidente, vice-presidente e 

secretario do conselho Deliberativo para o mandato de 2216/2018, leitura 

da ultima ata e assuntos gerais. Sr. Presidente Hermeto iniciou a reunião 

encaminhando as leituras das atas 335 e 336 pelo secretario Cesar 

Cemin. As mesmas foram lidas e aprovadas. Continuando Sr Presidente 

fez nova ressalva sobre o voto do relator no processo que tratou da 

aprovação da LDO. Foi esclarecido o ponto que tratou do aumento da 

receita. A mesma deu-se em função de ingresso de novos concursados 

uma vez que a remuneração básica e mais elevada, bem como dos 

optantes (novos e antigos), as gratificações de resolutividade e as de 

resolutividade especial. Ficou então esclarecido de onde provem o 

percentual maior próxima LDO. A partir deste entendimento ficou 

cancelado o envio de oficio ao Executivo do Instituto onde solicitava 

esclarecimentos sobre o tema em questão. Neste momento Sra. Miriam, 

Presidente do Canoasprev comparece a reunião par esclarecer sobre 

oficio enviado por este conselho solicitando os relatórios fiscais. Sr. 

Hermeto explicou que os relatórios fiscais enviados são muito técnicos 

tornando difícil a compreensão. O conselho precisa sim de uma 

informação da divida, de como ela esta sendo repassada ao Instituto. Sra. 

presidente fez a diferença entre uma e outra solicitação. Sugeriu então de 

mandar ao Conselho, mês a mês, o acompanhamento da divida. Sr 

Hermeto então reiterou a solicitação de memorando para o 

acompanhamento da divida com o Fassem. Combinou-se então que seja 

enviadas e atualizadas as informações até mês de maio do corrente. Sra 

presidente agradeceu e retirou-se. Na continuidade Sr Hermeto saldou a 
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nova Conselheira Indicada Claudia Vasconcellos que soma-se a este 

Conselho a partir desta nova gestão. Fez também leitura do Decreto dos 

novos Conselheiros Indicados pelo Executivo Municipal para o novo 

período de junho/16 a junho/2018 com os seguintes indicados: Titulares 

Monir Silva Saldanha, Cesar Natal Cemin, Letícia Weber da Cunha. 

Suplentes Adriane Neves, Claudia Dorvalina Vasconcelos Morais e 

Ricardo Gomes Ribeiro. Continuando Sr Presidente encaminhou a nova 

eleição para diretoria do novo Conselho Deliberativo. Conselheiro Monir 

endossou a pré disposição destes conselheiro em que permaneça a 

mesma diretoria.  Elencou atuação de todos e a valorosa contribuição 

para os trabalhos ate aqui e a firme condução do Sr Hermeto a frente do 

grupo. Neste momento Sr Presidente agradeceu e manifestou a todos 

que desejarem candidatar-se. Não havendo candidatos foram 

reconduzidos todos os integrantes da Diretoria a continuar na condução 

deste conselho ate o termino deste mandato em julho de dois mil e 

dezessete. Foram então reconduzidos Sr Hermeto Lagranha, Presidente, 

Sr Leonardo S. Machado, vice-presidente e Cesar Cemin, Secretario. 

Conselheiro Monir sugeriu que se fizesse uma foto deste Conselho que 

se forma para encaminhar pedido para atualizar o site do Executivo 

municipal, bem como do Canoasprev. O colega do Instituto Diego 

compareceu e fez uma foto dos integrantes do atual Conselho. 

Conselheira Letícia Weber sugeriu um histórico junto da foto, ao que 

Conselheiro Leonardo endossou, bem como os demais.  Conselheira 

então encarregou-se de fazer um breve texto descritivo para acompanhar 

a foto e encaminhá-la aos setores para ir aos sites. Ficou também 

acordado envio de oficio convocando os conselheiros suplentes eleitos, 

para assumir a vacância daqueles conselheiros que irão afastar-se por 

motivos eleitorais.  Após os encaminhamentos Sr Presidente encerrou a 

reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar agradeceu a presença de 

todos e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será lida e 

aprovada pelos demais e após publicada no site do Canoasprev. XXX 

 


