
Ata n°.  256     de  06/06/2013 – Conselho Delibera tivo d o Canoasprev  

 

Aos seis  dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na 
avenida  Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Jacqueline 
Amorim Remião,Jose  Hermeto lagranha,Nelma R. Daniel e Monir Saldanha 
Suplentes, Rejane Fatturi . Aberta a sessão pela sra. Presidente Jacqueline 
Amorim Remião comunicou a ausência da secretaria Sra Mariza, que está de 
atestado médico, continuando fez leitura das atas 253, 254, 255 as quais foram 
aprovadas. Na sequencia foi lido e aprovado o conteúdo do oficio no.228/13 
que refere-se a LDO uma vez que esta em acordo com o Plano Plurianual. A 
Presidente reiterou o convite de reunião com os novos conselheiros para o dia 
13/06/2013 e que a solenidade de posse será dia 22/06/2013 no almoço com sr 
Prefeito o qual empossara os novos conselheiros eleitos.A seguir o presidente 
do Canoasprev, sr Claudio Schneider, se fez presente, para esclarecer os 
questionamentos do ofício enviado referente aos dois cargos de função 
gratificadas que foram destinadas a professora e atendente de creche . Sra 
Jaqueline explicitou o descontentamento do conselho, pois estes fatores geram 
desmotivaçao aos funcionarios concursados fragilizando o Instituto. O 
presidente explicou aque foi uma questão do Sr prefeito, que ele é autonomo 
nas decisõess e que tentou amenizar o que foi possível. Apos sra Jaqueline 
agradeceu a presença salientanto o canal direto aberto para dialagos com o 
Presidente Sr Claudio. O mesmo despediu-se e ausentou-se da reuniao. Na 
continuidade a presidente informou que a Diretora do Fassem ja esta com o 
croki concluido para alteração da Lei do fundo. Conselheiro Hermeto insiste 
que na próxima reunião, para aprovação destas alterações, que a mesma traga 
qual o impacto financeiro desta minuta de alteração para o fundo.Sugeriu a sra 
presidente que o faça por escrito em oficio.Também colocou que precisa do 
número de quantos são os filhos inválidos para se pensar qual alíquota adotar. 
Conselheira Rejane sugeriu que a presidente leve o ofício em mãos e combine 
com ela sobre esses assuntos.Nada mais havendo a tratar,foi encerrada a 
Reunião , e por mim Rejane Fatturi Duarte, conselheira do Conselho 
Deliberativo, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelos presentes. 
 


