
PAta n°. 245 de  17/01/2013 – Conselho Deliberativo  do Canoasprev 
 
Aos dezessete  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 Daniel, 
Monir Silva Saldanha, Terezinha A. Pruciano. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, 
Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria de Souza. Aberta a sessão pela sra. 
Presidente Jacqueline Amorim Remião,  trouxe até o conselho cópia  do Ofício 
nº 10/2013-GP encaminhado pelo Presidente do Canoasprev, para análise e 
parecer do Conselho. O ofício trata da homologação da alteração da Lei 4739 
pela Lei 5.729/2013. Quanto a criação do cargo de Secretário adjunto o 
assunto já foi pauta de reunião anterior e  esse conselho aguardará justificação 
para a criação do cargo, bem como o impacto financeiro na criação do mesmo, 
conforme ofício encaminhado ao Sr. Prefeito de nº 01 de 03/01/2013. Quanto a 
lista tríplice para o cargo de Diretor de Assistência, assunto da reunião do dia 
10.01.13, foram abertos os Processos  C010, C0116 e C0124, indicando o 
nome dos servidores  Rejane Fatturi Duarte: Jacqueline Amorim Remião e 
Miriam Oliveira da Silva para o cargo. Como não foi indicado nenhum outro 
nome, os três nomes indicados, farão parte da lista tríplice a ser informado ao 
Senhor Prefeito. A solicitação de lista tríplice para Diretor Financeiro, gerou 
divergência entre os Conselheiros. A Conselheira Mariza julgou não haver 
necessidade no momento de mudança na Diretoria financeira do Canoasprev, 
pois são poucos os servidor com certificação CPA, exigida para ocupar o 
cargo, o senhor Monir Silva Saldanha, colocou-se a favor da lista tríplice, o 
conselheiro Hermeto, sugeriu que fosse feito ofício ao senhor prefeito, 
justificando que as alterações no momento não são oportunas, uma vez que o 
colega que assumir o cargo deverá ter preparação para o cargo.Colocado em 
votação as sugestões apresentadas, a maioria votou pela  sugestão do 
conselheiro Hermeto.  O referido oficio será redigido e sua minuta 
encaminhada aos conselheiros para apreciação e sugestão e após 
encaminhado ao Gabinete do Prefeito.A Sra.. Jacqueline, presidente deste 
Conselho, está de férias e  informou que estará viajando no período de 18/01 a 
04/02. Nada mais havendo a tratar, ficou marcada para o dia 07.02 a próxima 
reunião ordinária e nada mais havendo a ser tratado, foi 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


