
Ata nº.  361 de 30/05/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV.  

Aos trinta  dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesete, 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 estraordinária os membros  que compõem Conselho 

Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha,  Cesar 

Cemin,  Rejane Fatturi Duarte , Monir Saldanha Adriane Neves. Com  

pauta previamente encaminhada de leitura de ata anterior e assuntos gerais. 

Iniciou-se com sr Presidente  encaminhou  leituras das atas anteriores de 

números 357, 358 ,359 e 360 ficando assim  nada pendente  neste período  

de dois anos de gestão eletiva que finda neste mês de junho de dois mil e 

dezessete. Conselheiro e secretario Cesar Cemim passou a leitura das atas 

pendentes as quais, uma a uma, após serem  lidas foram aprovadas por 

todos os presentes. Conselheiro Monir comentou um dos assuntos que trata 

da existência de  ouvidoria aqui no Canoasprev sugerindo que seja 

solicitado um oficio a Presidente do Instituto para ser encaminhado 

mensalmente um relatório dos assuntos informados e registrados na 

ouvidoria. Completou que estas sugestões, reclamações ou outros assuntos 

que forem declarados no ramal especifico trarão temas de estudos e 

aprimoramento para as reuniões desta mesa. Sugestão aceita pelo sr 

presidente que providenciará Oficio. Conselheira Rejane endossou a 

necessidade das discussões e pediu aos conelheiros que farão parte da nova 

composição deste conselho que cuidem dos interesses deste Instituto para 

que esteja sempre presente a importância e o comprometimento em mante-

lo fiel aos princípios até agora firmados. Conselheiro Monir sugeriu que na 

próxima gestão os primeiros temas a estudar sejam a nossa Legislaçao a 

Leis que regem este Instituto e principalmente o Regimento Interno deste 

Conselho. Completou lembrando que só conhecendo a Legislaçáo será 

possível haver cobranças sobre atitudes. Conselheira Rejane lembrou que 

toda vez que havia nova formação do Conselho Deliberativo cada membro 

empossado era agraciado com uma pasta onde dentro dela haviam as 

legislações pertinentes ao trabalho dos conselheiros e sempre que vinham 

as reuniões se tinha a legislação para se tirar as duvidas esclarecendo as 

decisões. Sugeriu que se retome esta prática novamente e que na próxima 

formação  deste conselho seja alcançada na mão de cada um o dossiê da 

Legislação. Sr Presidente fez um apanhado dos assuntos para na próxima e 

ultima reunião sejam concluídos para não haver pendências desta gestão. 



Conselheiro Monir agradeceu o trabalho da conselheira Rejane que 

acompanhou todos estes anos, o qual foi de muita importância e que todos 

agradecem. Sr Presidente reiterou a presença para a próxima reunião 

ordinária, dia seis de junho para se fazer o encerramento deste conselho e 

preparar para a nova etapa. Agradeceu a presença e nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Rejane Fatturi Duarte, lavrada a 

presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada na página 

do CANOASPREV. 

 

 

 

 


