
 

Ata n°.142 de 06/11/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos seis dias do mês de novembro 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 Ribeiro Cure, 
Éderson Frey Greff, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’ Ávila, 
Mercedes Lucia Carbonera, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Rejane 
Fatturi Duarte. Suplentes, André Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião ,  
Luis Roberto Jacoby e Rosane Fátima Arneke Haubold. Presente também 
Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Declarada 
aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, presidente do Conselho, foi procedida 
leitura da ata nº. 141 e sua respectiva aprovação. Após este momento Sr. José 
estimula a discussão sobre a transição de governo da Prefeitura Municipal de 
Canoas, o Sr. Éderson comenta que ele e o Sr. André estão ajudando o novo 
governo nesta transição e pede que os conselheiros aguardem até dezembro 
para informações. Na seqüência o Sr. André entrega ao Conselho o processo 
nº. C0414/2008 com a política de investimentos do Canoasprev, após alguns 
esclarecimentos o processo ficou com o Sr. Hermeto para relatoria,e para os 
demais conselheiros a política de investimentos será encaminhada por e-mail. 
Em seguida o Sr. Cure questiona se as aplicações financeiras do Instituto 
sofreram alguma perda com a crise econômica mundial, o Sr. Paulo esclarece 
que a maior parte dos investimentos estão aplicados em fundos de renda fixa 
que não apresentaram relação direta de contaminação com a crise externa. 
Quanto a aplicação em renda variável, menor parcela de nossos investimentos, 
as oscilações serão apenas escriturais.Não tivemos prejuízo, pois nada 
vendemos. Sem mais fica marcada a próxima Reunião Ordinária dia vinte de 
novembro de 2008. 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.  


