
Ata n°.139 de 25/09/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de 
janeiro n° 231, 4º andar, sala 408, reuniram-se em Reunião Ordinária, os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, Carlos Alberto 
Cure, Éderson Frey Greff, José de Jesus D’Ávila, Mercedes Lúcia Carbonera, 
Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte, suplentes André 
Afonso Heck, Luis Roberto Jacoby, Rosane Fátima Arneke Haubold, presente 
também Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. 
Declarada aberta à reunião pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
Sr. Éderson, foi procedida leitura da ata nº. 138 e sua respectiva aprovação. 
Em seguida foi relatada a visita à obra da nova sede do Canoasprev que 
aconteceu no dia quinze de setembro do ano corrente, às quatorze horas com 
a presença de representantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal 
do Instituto. Depois deste momento o Sr. Paulo entrega ao Conselho os 
processos nº C0309/2008 referente ao reajuste no valor das consultas médicas 
do FASSEM, e o processo nº C0317/2008 referente ao encerramento e a 
reabertura do contrato com os prestadores de serviço do FASSEM, seguindo 
com a palavra o Sr. Paulo relata o conteúdo dos processos e esclarece dúvidas 
dos Conselheiros. Na seqüência o Sr. Éderson encaminha o processo nº 
C0309/2008 para a Conselheira Mercedes e o nº C0317/2008 para o 
Conselheiro Cure para as devidas análises e relatorias. Retomando a palavra o 
Sr. Paulo informa ao Conselho a capacitação de mais dois integrantes do 
Comitê Financeiro de Investimento do Canoasprev, o Sr. André e o Sr. Adriano 
que foram aprovados no exame de certificação CPA-10, da ANBIN (Associação 
Nacional dos Bancos de Investimentos). Neste momento a Sra. Mercedes 
questiona como estão os repasses da Prefeitura Municipal de Canoas ao 
Canoasprev, sendo esclarecido pelo Presidente Executivo que a dívida do 
FASSEM tem diminuído e que os repasses estão sendo honrados, tanto do 
Fundo de Assistência como do Fundo Previdenciário. Na seqüência, fica 
marcada a próxima reunião ordinária do Conselho para o dia nove de outubro 
do ano de dois mil e oito. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
e por mim Carla Pagliarini lavrada a presente ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelos presentes. 


