
Ata nº. 268 de 18/10/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas e quarenta e 

cinco minutos, na sala da Presidência do Canoasprev, localizada na Rua Inconfidência, 817 – 3º 

andar, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 

Canoasprev. Titulares Mari Lucia Neuhaus Mantelli, Monir Silva Saldanha, Nelma Terezinha 

Rodrigues Daniel e Noeli Teresinha Saugo, suplentes Aires Vigel, Alvarez da Silva, Jane Luci de 

Arruda Santos, Rejane Faturi Duarte e Vilma Fernandes Pasinato. Estiveram presentes o 

Presidente do Instituto Sr. Cláudio Schneider, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Renato da 

Luz Medeiros e a Assessora Jurídica do Canoasprev, Sra. Luciana Giacomazzi Becker. A 

Presidente do Conselho abriu a reunião saudou a presença de todos e leu a pauta da reunião 

extraordinária a qual foi solicitada pelo Presidente do Canoasprev. A reunião trata-se da 

prorrogação do Contrato com o Banrisul. A seguir, passa a palavra para o Sr. Cláudio Schneider, 

Presidente do Instituto que faz sua explanação sobre o motivo da reunião extraordinária. 

Primeiramente salientou que estava se preparando para a próxima reunião ordinária, a qual 

tinha recebido convite para debater sobre o mesmo assunto, mas que na manhã do dia 

17.10.2013, foi surpreendido com o aditivo sobre a prorrogação do Contrato para assinatura. 

Informou que o aditivo trata da retirada do Hospital Nossa Senhora das Graças do contrato e 

prorroga o atual até 2015, com a justificativa de que a saída do Hospital trouxe ao Banco 

prejuízos financeiros e para compensar tal situação, estavam prorrogando o contrato. 

Informou ainda, que na transação anterior o Hospital recebeu R$ 700.000,00 e o Canoasprev 

não recebeu nada. O Conselheiro Aires manifestou-se dizendo que entendia que as clausulas 

do Hospital não teriam nada a ver com o Município e que não poderiam ser cláusulas 

indenizatórias. O Sr. Cláudio Schneider informou que o Hospital precisou de um empréstimo 

da Caixa Econômica Federal onde uma das exigências foi a transferência da folha para a Caixa e 

que a Procuradoria Geral do Município já analisou e deu parecer favorável a renovação do 

contrato. O Conselheiro Aires disse que entendia que era interessante renovar, mas que 

precisaríamos receber a nossa parte. O Conselheiro Monir manifestou-se dizendo que 

deveríamos assinar a prorrogação e deixar claro que na próxima negociação, queremos ser 

parte de verdade do contrato, disse ainda, que todos temos ciência da atual situação 

financeira da Prefeitura e que a garantia do cumprimento dos compromissos atuais já seria um 

grande avanço e que se o Procurador já havia concordado é porque não temos outra saída. A 

Presidente Noeli manifestou-se dizendo que era favorável a assinatura do contrato, mas que 

deveríamos buscar a garantia do cumprimento das obrigações atuais, já que estávamos sendo 

parceiros nessa negociação. O Sr. Claudio disse que precisamos cumprir com o contrato e  

esperamos que as novas alterações reflitam no atendimento por parte do Banco aos 

funcionários. O Sr. Renato enfatizou que neste contrato deveremos ser compreensivos, mas 

que no próximo deveremos cobrar a nossa parte. A Conselheira Jane alertou para que se o 

Canoasprev não concordar com a prorrogação, seria mais um a sair do  contrato e com isso os 

servidores teriam mais um ano ainda para ficar reféns do Banrisul. O Sr. Renato sugeriu que se 

tentasse agendar uma reunião com o Sr. Prefeito com as seguintes pautas: pendências do 

Fassem, contrato com o Banrisul e o tratamento do Banrisul com os funcionários, 

especialmente no que diz respeito à taxa de consignações e ainda deixar bem claro a intenção 

de participação na próxima negociação da folha do Canoasprev. A Conselheira Mari Mantelli 

disse que a situação do Banrisul já está definida, não temos muito a fazer, nossa única 

alternativa é tentar conseguir alguns avanços nos compromissos da Prefeitura com o 

Canoasprev. A Presidente Noeli sugeriu que o envio de um ofício para a Diretoria Executiva do 

Instituto, informando a decisão do Conselho e solicitando o agendamento da reunião sugerida. 



A Conselheira Rejane alerta para a preparação e entrega do documento que vai oficializar as 

intenções, pois o mesmo deverá ser bem elaborado. O Conselheiro Monir diz que deveremos 

solicitar a reunião através da Secretária Marta ou do Dr. Felipe. A Conselheira Mari Mantelli diz 

que tem que ser direto com o Sr. Prefeito e na presença deste chamar a atenção para o acordo 

que não está sendo cumprido pelo Secretário Bósio. O Conselheiro Monir sugere que a 

audiência com o Sr. Prefeito seja entre os Presidentes, visto que será elaborado documento 

com solicitações e entregue ao Sr. Prefeito. Ficou definido que seria encaminhado ao Sr. 

Presidente ofício com a decisão do Conselho e que posteriormente seria elaborado documento 

para encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião, e por mim Nelma Terezinha Rodrigues Daniel, secretária do Conselho Deliberativo, 

lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes e publicada na 

página do Ca3noasprev. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 


