
Ata n°.141 de 23/10/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Hermeto Gadea Lagranha e José de Jesus D’ 
Ávila. Suplentes, André Afonso Heck, César Natal Cemim e Luis Roberto 
Jacoby. Presente também Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do 
Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo Presidente do Conselho Sr. 
Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 140 e sua respectiva aprovação. Após 
este momento o Sr. Paulo apresenta ao Conselho o livreto, confeccionado para 
os usuários do FASSEM, contendo as informações dos prestadores de serviço, 
comenta também os assuntos que serão abordados no próximo informativo do 
Canoasprev. Ainda com a palavra o Presidente Executivo relata ao Conselho a 
implantação do sistema informatizado em alguns laboratórios credenciados ao 
FASSEM. Na seqüência o Sr. Hermeto questiona o andamento da obra da 
nova sede do Canoasprev, o Sr. Paulo expõe que está marcada para o início 
do mês de novembro do ano corrente a concretagem do terceiro piso. Em 
seguida o Sr. André informa ao Conselho a pauta da reunião do Comitê de 
Investimentos do Canoasprev, realizado com representantes da Caixa 
Econômica Federal. Com a palavra o Sr. Paulo informa ao Conselho que o 
repasse da Prefeitura Municipal de Canoas, para o FAPEC referente ao 
pagamento da folha dos aposentados do grupo 01, foi transferido do dia vinte e 
oito de outubro de 2008 para o dia 30 de outubro de 2008. Ao final ficou 
marcada a próxima Reunião Ordinária para o dia seis de novembro 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.  


