
Ata nº. 332 de 19/04/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às treze

horas  e  quarenta  e  cinco  minutos,  na  Sala  de  Reuniões  do

CANOASPREV,  localizada  na  Rua  Inconfidência  nº.  817,  3º.  andar,

Canoas/RS, reuniram-se em reunião ordinária os membros que compõem

Conselho  Deliberativo  do  CANOASPREV.  Titulares:  Leonardo  S.

Machado, Aires Vigel, Rejane Fatturi Duarte, Jari Rosa, César Cemin e

Ricardo Gomes. Conselheiros em falta com justificativa Monir Saldanha,

Alvarez  da  Silva  e  Adriane  Neves.   Sendo  a  pauta  previamente

encaminhada  de  assuntos  gerais  e  leitura  da  ata  anterior.  Iniciou-se  a

reunião com o Sr vice-presidente que encaminhou a leitura da última ata

para leitura com secretário. O secretário César Cemin fez a leitura e após

lida foi  aprovada por  todos.  Conselheira  Rejane  trouxe assuntos  gerais

para  conhecimento  de  todos.  Apresentou  folder  de  Seminário  a  ser

realizado em Gramado sobre  os  RPPS.  Avisou que foi  disponibilizado

pelo Instituto uma vaga para cada Conselho. Foi sugerido ao secretário

que  envie  o  folder  para  os  e-mails  de  cada  conselheiro.  Na  próxima

reunião  estaremos  elegendo  quem  irá  participar.  Continuando  a

conselheira repassou avisos que lhe foram encaminhados pela Diretoria do

Canoasprev.  Distribuiu  os  folders  do  Censo  Previdenciário  que  estará

sendo realizado reforçando para repassar aos colegas, pois o agendamento

será compulsório e todos devem comparecer. Entregou a cada conselheiro

uma cartilha sobre RPPS. A mesma foi enviada pela presidente Miriam. A

cartilha  é  simples  e  explana  de  forma  bem  didática  o  tema.  Neste

momento  compareceu  a  reunião  Sra.  Miriam  para  solicitar  que  os

conselheiros ajudem na divulgação do Censo e salientar sua importância e

a presença de todos servidores, uma vez que a falta implica em suspensão

do rendimento. Também reforço a vaga para o seminário em Gramado.

Sra. Presidente informou do convenio com o La Salle para alfabetização
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digital. A instituição de ensino cede ao Fundo um professor de informática

que vem na sede do Canoasprev,  uma vez por semana,  para ensinar  o

grupo de aposentados inscritos, a manejar o computador e as redes sociais.

Salientou  que  é  importante  esta  capacitação  uma  vez  que  toda  a

movimentação de contracheque, convênio Fassem, agenda de capacitações

cada vez mais esta acontecendo via web. Lembrou que esta empenhada

em modernizar  os  serviços  e  adequá-los  ao  novo  sistema  implantado.

Colocou sobre as dificuldades nas adequações, uma vez que a Prefeitura

ainda esta muito atrasada neste sentido. Todo este empenho levará há um

salto de precisão nas informações e nos dados fornecidos, uma vez que a

base de todo processo são os dados estatísticos.  Agradeceu atenção de

todos colocando-se sempre a disposição também, despediu-se e saiu. Após

Sr. Vice- Presidente encerrou a reunião uma vez que a mesma era de pauta

sucinta.  Nada mais havendo a tratar  o Sr. Vice Presidente  agradeceu a

presença de todos encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte lavrei a

apresente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após publicada no

site do Canoasprev. XXX
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