
Ata nº 250, de  04 de abril de 2013. 
 Aos  quatro dias  do mês de abril do ano de dois mil e treze, às catorze horas, na sala da 
Unidade de Serviços Auxiliares, localizada à Rua Inconfidência, 817, 2º andar, 
reuniram-se em Reunião Ordinária os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares,José Hermeto Lagranha,  Jacqueline Amorim Remião , Mariza 
Hansen Rangel , Clari Anastácia Gialdi. Suplentes: Rejane Fatturi Duarte. Aberta a 
Reunião pela Presidente Sra. Jacqueline,  foi procedida a leitura da Ata 249 e sua 
respectiva aprovação. A seguir , foi apresentado o Processo C0645/2013, que trata do 
Plano Plurianual, para apreciação e aprovação. Como o referido processo deverá ser 
encaminhado ao Município até dia 08/04/2013, a relatoria ficou ao encargo da 
conselheira Jacqueline, que após a reunião solicitará esclarecimentos ao departamento 
financeiro do Canoasprev, para posterior relatoria. A Sra. Jacqueline leu o ofício que 
seria remetido ao Senhor Presidente do Canoasprev, que trata da cedência de servidores 
do Município, para receberem Funções gratificadas no Canoasprev. O conselheiro 
Hermeto solicitou que fosse melhor colocado o assunto e ficou de elaborar o referido 
ofício. Após isso, a conselheira Mariza apresentou a presidente os Ofíicos de nºs. 03, 04 
e 05/2013, remetidos pelo Conselho Fiscal, apontando o desequilíbrio financeiro do 
Fassem e referenciando a solicitação de medidas solicitadas em março de 2012 e que até 
a presente data não foram atendidas e que se esgotando o prazo para as providências, 
deverá o conselho fiscal solicitar auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Ficou 
acertado que será enviado ofício ao Conselho Fiscal, acatando e entendendo as 
providencias tomadas , uma vez que a situação requer tais medidas. Foi solicitado, a 
confecção de ofício ao Presidente do Canoasprev, para que se manifeste sobre a carta 
convite feita a Fundação La Salle para abertura e elaboração do concurso público para o 
Instituto, uma vez que o edital já foi publicado em 28/03/2012. A sra Jacqueline sugeriu 
que fosse convidada a Diretora de Assistência para a próxima reunião, a secretária fará 
ofício à presidência, solicitando a presença da Sra. Miriam a fim de ser colocado para o 
conselho a real situação do Fassem. Nada mais   havendo a ser tratado foi encerrada a 
Reunião e por mim Mariza Hansen Rangel, lavrada a presente ata que após lida e 
aprovada , será assinada pelos presentes.  
 


