
Ata nº 252, de  02 de maio de 2013. 
 Aos  dois dias  do mês de maio do ano de dois mil e treze, às catorze horas, na sala da 
Unidade de Serviços Diversos do Canoasprev, localizada à Rua Inconfidência, 817,  
reuniram-se em Reunião Ordinária os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares; José Hermeto Lagranha,  Jacqueline Amorim Remião , Mariza 
Hansen Rangel, Monir Silva Saldanha . Suplentes: Rejane Fatturi Duarte. Aberta a 
Reunião pela Presidente Sra. Jacqueline, foram lidas as atas de nº 250 e 251 que foram 
devidamente aprovadas. A Sra. Jacqueline esclareceu que em relação ao processo 
C0654/2013 que tratava do PPA, devido a urgência em sua aprovação por este 
Conselho, foram solicitados esclarecimentos com alguns servidores que não souberam 
sanar as dúvidas da relatora do processo, sendo informado a ela que a servidora Tatiana 
Zacher, poderia esclarecer  melhor o assunto, a qual prontamente atendeu a solicitação e 
prestou os devidos esclarecimentos sobre o processo, o qual foi então aprovado por este 
conselho, a sra. Jacqueline solicitou que o assunto fosse colocado em ata, para registro 
do fato. Em relação aos novos colegas enviados pelo Municípios para preencherem as 
chefias, como gestores, o Sr. Hermeto colocou que deverá ser feito o questionamento a 
atual direção do Canoasprev, pois concorda que os servidores concursados para 
ocuparem vagas no Instituto foram desprestigiados com estas nomeações.. A seguir a 
sra. Jacqueline sugeriu que fosse feito ofício a Presidência do Canoasprev, solicitando a 
atualização do site, em relação as leis  que hoje regem o Instituto. Também foi colocado 
que a partir de janeiro de 2013, as atas seriam apenas digitadas e arquivadas em pasta 
própria, devidamente identificada , além de contiuarem a ser lançadas no site do 
Canoasprev, para isto solicitou-se que fosse efetuado  um termo de abertura no atual 
livro de atas, para fazer constar a alteração. 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.  
 


