
Ata n°. 249 de  21/03/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 
Aos vinte um dias  dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às catorze 
horas, na sala de da Unidade de Serviços Auxiliares do Canoasprev, localizada 
na rua Inconfidência 817, 2º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Jacqueline Amorin 
Remião, Jose  Hermeto lagranha, Mariza Hansen Rangel, Nelma Terezinha 
Rodrigues Daniel, Monir Silva Saldanha. Suplentes, Rejane Fatturi Duarte.  
Aberta a sessão pela sra. Presidente Jacqueline Amorim Remião, foi solicitado 
a leituras da ata nºs.  247, que após lida foi aprovada por todo. Após a Sra. 
Mariza, comentou que estava previsto a abertura do concurso para o 
provimento dos cargos aprovados na lei 5694/2012. Informou que a cncurso 
seria realizado pela Fundação Lasalle. Questionada como foi contratada, não 
soube responder ao certo, solicitando a presença do servidor Lucas Gomes, 
presidente da comissão do concurso para tentar responder. O servidor Lucas 
Gomes, falou que havia sido remetido uma carta convite à Fundação La Salle, 
uma vez que para a referida contratação, não havia necessidade de licitação. 
Questionado se a carta convite havia sido enviada para mais fundações, não 
soube responder ao certo. O Sr. Monir, questionou a legalidade do 
procedimento, bem como o conselheiro Hermeto, que solicitou que fosse feito 
ofício a Presidência do Canoasprev, a fim de ser esclarecido a forma como se 
deu a contratação direta da Fundação Lasalle. O conselho agradeceu 
apresença do Sr. Lucas Gomes. Por solicitação do Sr. Monir, foi relido o 
Processo C0328/2013, com o parecer do IGAM sobre o art. 30 da Resolução 
04/2011. A Sra.Jacqueline  sugeriu um estudo mais aprofundado sobre o art. 4º 
da resolução 04/2011, que dispões sobre as faltas não justificadas dos 
conselheiros, pois a abstenção de muitos conselheiros é bastante relevante. A 
Sra. Presidente solicitou que os conselheiros ajudassem a divulgar a eleição 
para os Conselhos. A conselheira Mariza, colocou o clima tenso e também o 
descontentamento de muitos servidores do Canoasprev, em relação as duas 
chefias  de Gestor de Unidade que hoje se encontram abertas e que serão 
ocupadas por servidoras oriundas do Município, deixando assim de prestigiar o 
servidor concursado que está dentro do Canoasprev, a conselheira pensa que 
os servidores do Canoasprev deveriam ser valorizados, a fim de evitar sua 
saída. Nada mais havendo a tratar, foi confirmada para 04/04/13 a próxima 
reunião e por mim Mariza Hansen Rangel, secretária do Conselho Deliberativo, 
lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


