
Ata nº 253, de  16 de maio de 2013. 
 Aos  dezesseis 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 e Nelma T. Rodrigues Daniel. Suplentes: Rejane 
Fatturi Duarte. Aberta a Reunião pela Presidente Sra. Jacqueline, foi lida a ata de nº 252 
sendo a mesma devidamente aprovada. A Sra. Jacqueline apresentou o processo 
encaminhado pela Diretoria Financeira, protocolado sob nº C0889/2013 , referente a 
LDO 2014, ficando a relatório o processo aos cuidados da Sra. Mariza Hansen Rangel. 
Após isso,  a Sra. Jacqueline sugeriu que este conselho faça uma reunião dia 13/06 para 
recebimento dos novos conselheiros  eleitos, a fim de ser efetuada uma transição entre 
os conselheiros. Após este assunto, foi lida a minuta do ofício sobre a indicação dos 
novos servidos do Município que foram indicados para ocuparem as chefias no Fasem e 
Fapec, o mesmo será encaminhado ao Presidente do Canoasprev, para justificativa 
perante o conselho. Por solicitação do Sr. Presidente do Canoasprev, foi aberto espaço 
para colocar a intenção de trazer a este conselho, um esboço da proposta para alteração 
da Lei do Fassem. Contando com a presença do secretário adjunto Sr. Andre , da 
Diretora de Assistência, Sra. Miriam, que colocaram alguns aspectos importantes a 
serem alterados, para isso solicitaram reunião extraordinária, uma vez que gostariam de 
apresentar ao Sr. Prefeito este projeto em reunião agendada para dia 29/05. A sra 
Jacqueleine, agradeceu a presença da Diretoria Executiva e marcou reunião 
extraordinária para o dia 20/05, às 14 horas. 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.  
 


