
Ata n°. 244 de  10/01/2013 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às catorze horas, na 
sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 3º andar, 
reuniram-se em Reunião Extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo 
do Canoasprev, titulares Jacqueline Amorin Remião, Jose  Hermeto lagranha, 
Mariza Hansen Rangel,  Nelma Terezinha Rodrigues Danie, Monir Silva 
Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi. Aberta a sessão pela sra. 
Presidente Jacqueline Amorim Remião, foi lida a ata nº 243 de 03/01/2013, 
logo após a Sra. Presidente fez a leitura da matéria publicada no jornal o 
Timoneiro de 04 de janeiro de 2013, sobre a criação do cargo de secretário 
adjunto criado junto ao Canoasprev, sem o conhecimento do conselho, matéria  
que foi discutida na reunião do dia 03/01/2013, anterior a data da publicação no 
referido jornal e que por consenso deste conselho gerou o ofício nº 01/2013, 
enviado ao sr. Prefeito Municipal. Após isso, a Sra. Presidente leu o ofício que 
lhe foi entregue pelo sr. Presidente Executivo  do Canoasprev, Sr. Claudio 
Schneider datado de 10 de janeiro de 2013, encaminhando ao conselho as 
Portaria nºs. 60/2013, 61/2013 e 94/2013, nomeando respectivamente , Cláudio 
Schneider para Presidente do Canoasprev, André Afonso Heck, para secretário 
adjunto e Adriana Trautmann para Diretora Administrativa. Em relação ao ofício 
o sr. José Hermeto ponderou que a correspondência deveria vir do Sr. Prefeito 
Municipal para o Conselho e não dirigida ao Presidente do Instituo encaminhar 
ao Conselho. Colocados os nomes para homologação, foi homologado por 
unanimidade o nome indicado para Presidente Executivo do Canoasprev, Sr. 
Cláudio Schneider.  Para Diretora Administrativa o nome da Sra. Adriana 
Trautmann, foi homologado, com ressalvas pela conselheira Rejane e Mariza, 
por não conhecerem qual a bagagem de conhecimento e as condições técnicas 
da servidora para o cargo, sendo  também  ressaltado pelo conselheiro 
Hermeto que talvez seu nome fosse mais indicado para Diretoria de 
Assistência. Quanto ao nome do Sr. André Heck, como secretário adjunto , 
este conselho preferiu aguardar resposta ao ofício encaminhado ao Sr. Prefeito 
Municipal, para posterior análise e homologação. Segundo a Sra Jacqueline 
Amorim, foi solicitado pelo segundo Prefeito que o conselho apresente lista 
tríplice para a substituição do Diretor de Assistência, assim sendo a Sra 
Jacqueleine orientou que conforme consta no Art. 26, § 1º a indicação deverá 
ser encaminhada através de processo protocolado no Canoasprev, justificando 
sua indicação. Nada mais havendo a ser tratado, foi marcada reunião 
extraordinária para o dia 17/01/2013, sendo assim encerrada a reunião e por 
mim Mariza Hansen Rangel, secretaria do Conselho Deliberativo, lavrada a 
presente ata que após lida e aprovada ser assinada pelos presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


