
Ata nº 257, de  13 de junho de 2013. 
 Aos  treze de junho  do ano de dois mil e treze, às catorze horas, na sala na Sala de 
Reuniões do Canoasprev, localizada à Rua Inconfidência, 817,  reuniram-se em Reunião 
extraordinária os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares,José 
Hermeto Lagranha,  Jacqueline Amorim Remião , Mariza Hansen Rangel , Terezinha . 
Pruciano. Suplentes: Rejane Fatturi Duarte. Foram convidados os novos conselheiros 
eleitos para o conselho Deliberativo, fazendo-se presentes a Sra. Noeli Saugo, José 
Hermeto Lagranha e Zoe Machado e Rejane Fatturi Duarte..Aberta a Reunião pela 
Presidente Sra. Jacqueline,  agradeceu a presença dos novos conselheiros, dando-lhes 
boas vindas e lembrando-os que o Canoasprev é patrimônio de todos nós, servidores, 
motivo pelo qual devemos zelar por ele, e como conselheiros temos papel fundamental 
por esse cuidado. Salientou a importância da participação nas reuniões . O que foi 
reforçado pela conselheira Rejane, que argumentou que no decorrer do tempo nota-se 
um esvaziamento nas reuniões, espera que para esse biênio, haja um real 
comprometimento dos conselheiros eleitos.  Após esse momento a Sra. Secretária 
Mariza, entregou as conselheiros eleitos uma pasta com as leis atualizadas que regem o 
Canoasprev, a fim dos conselheiros tomarem conhecimento da legislação do Instituto. A 
sra. Zoé, tomou a palavra para dizer que os servidores não tem consciência do que é o 
Canoasprev, e confundem um pouco os fundos, salientou também o desgastes do 
servidores públicos. Após isso a Sra Jacqueline salientou a importância do entrosamento 
do conselho com toda a diretoria executiva do Instituto . O Sr. Hermeto , argumentou 
que  tivemos um biênio difícil face as mudanças de governo, a vinda de presidentes que 
não tinham a nossa preocupação  e comprometimento com o Instituto além de um 
período ruim de gestão do Fundo de Assistência e a falta de repasses por   parte do 
Município. 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.  
 


