
Ata nº 230, de  12 de julho de 2012. 
 Aos  doze dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às treze horas, na sala da 
Presidência  do Canoasprev, localizada à Rua Inconfidência, 817, 3º andar, reuniram-se 
em Reunião Ordinária os membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, 
titulares,José Hermeto Lagranha, Mirim Oliveira da Silva, Jacqueline Amorim Remião , 
Mariza Hansen Rangel, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Monir Silva Saldanha. 
Suplentes: Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte, e Suzana Maria de Souza. Aberta 
a Reunião pela Presidente Sra. Miriam,  foi procedida a leitura da Ata 229 e sua 
respectiva aprovação. Na abertura dos trabalhos a Sra. Miriam Oliveira da Silva, 
colocou o cargo de Presidente a disposição, conforme previsto no Artigo 15, parágrafo 
4º da Lei 4739/2003. Foi sugerido que os conselheiros interessados em assumir a 
presidência colocassem seus nomes a disposição, após este momento a Sra Jaqueline 
Amorim Remião e o Sr. Monir Silva Saldanha, apresentaram seus motivos para 
assumiriam a presidência. Efetuada a votação a Sra. Jaqueline Amorim Remião foi 
eleita pela maioria dos votos, como nova presidente desse Conselho. Sobre o Decreto 
202/2012 que nomeou os conselheiros indicados, houve um amplo debate sobre o artigo 
30 da Resolução nº 04 de 2011, que impede a partir do mandato de 2012, a nomeação 
de servidores que ocupam cargos de secretário ou diretor junto ao Município em serem 
nomeados. A seguir Sra. Mariza, repassou à presidente o Processo 1515/2012, 
encaminhado pelo Presidente do Canoasprev, referente a Proposta Orçamentária 2013, 
que foi entregue a Sra. Nelma Terezinha Rodrigues Daniel para relatoria.Após este 
momento a Sra. Miriam Oliveira da Silva, agradeceu ao apoio recebido durante seu 
mandato como Presidente do Conselho. Por sugestão do Sr. Monir Silva Saldanha, será 
criado pela secretária deste Conselho, um e-mail Conselho Deliberativo, por onde todos 
os conselheiros receberam as comunicações de convocação, ou outro assunto de 
interesse desse conselho.  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.  
 


