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Ata nº. 295 de 26/09/2014 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada na Rua 
Inconfidência nº. 871, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião extraordinária os 
membros do Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Marcelo dos Reis 
Oliveira, Zoé Lourenço Machado e Mari Lucia Neuhaus Mantelli. Suplentes: Vilma 
Fernandes Pasinato e Noeli Saugo. Na pauta previamente definida estavam definidos os 
seguintes assuntos: apreciação do Conselho Deliberativa, quanto a proposta de Lei 
Orçamentária Anual 2015, remetida através do processo C1495/2014. Registra-se a 
presença da sra. Mahra Bobin, no ato Presidente do Conselho Fiscal do CANOASPREV 
afim de dirimir quaisquer dúvidas quanto a proposta orçamentária, visto que o Conselho 
Deliberativo remeteu ao Conselho Fiscal o expediente para análise técnica. A Presidente 
Zoé Machado fez a leitura da relatoria que teve como base a referida análise do 
Conselho Fiscal. A Presidente do Conselho Fiscal sugere a aprovação da LOA 2015, 
pois neste momento, tratamos do planejamento e não da execução orçamentária, o que 
possibilita futuros ajustes, caso façam-se necessários. O Conselho Deliberativo 
concorda com o posicionamento do Conselho Fiscal, afirmando que deve haver uma 
melhoria na qualidade dos relatórios, tornando as informações padronizadas e de fácil 
entendimento, devendo esta solução construída em conjunto com os Conselhos 
componentes da casa e Diretoria Administrativa. A Presidente Zoé Machado reforça a 
importância de criação de uma rotina de encontros entre os representantes do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal e que ocorram de sessenta em sessenta dias. A 
Presidente agradece a presença da Presidente do Conselho Fiscal Mahra Bobsin e 
aprova a proposta orçamentária com ressalvas, registradas na folha de encaminhamento 
do Conselho Fiscal ao Conselho Deliberativo. Seguindo a reunião, no que diz respeito a 
relatoria da conselheira Noeli Saugo, processo CO2160/2014, proposta de alteração da 
redação da Resolução constante, a relatora efetuou a leitura com base na análise do 
médico auditor e da assessoria jurídica, reservando-se do direito de expressar qualquer 
parecer, visto que continua faltando o parecer da Diretoria de Assistência. O processo 
será remetido à Diretoria de Assistência, para que seja expresso o parecer da Diretora 
Mirian Oliveira se favorável o contrário à alteração de redação da referida Resolução.A 
presidente Zoé encerra o encontro e convida a todos a participar do próximo encontro 
do Conselho Deliberativo, que será realizado no dia sete de novembro de dois mil e 
catorze. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, por mim, Marcelo dos 
Reis Oliveira, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes e publicada 
na página do CANOASPREV. 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 


