
 

Ata n°.143 de 20/11/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte 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, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’ Ávila, Nelma 
Teresinha Rodrigues Daniel. Suplentes, André Afonso Heck, César Natal 
Cemim, 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. 142 e sua respectiva 
aprovação. Após este momento o Sr. Paulo informa ao conselho o andamento 
da obra da nova sede do Canoasprev e comunica sua participação no 3º 
seminário do Previmpa (Departamento Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Porto Alegre).Em seguida o Sr. Hermeto 
apresenta o seu parecer sobre o processo C0414/2008 referente à política de 
investimentos do Canoasprev, após ler seu parecer vota favorável ao 
encaminhamento da política para o Ministério da Previdência e sua divulgação 
para o público, sem objeções os conselheiros acompanham o voto do relator. 
Ainda com a palavra o Sr. Hermeto sugere aos demais conselheiros o começo 
da especulação do valor e da possibilidade de compra do terreno ao lado da 
obra da nova sede do Canoasprev, para que se crie ali um estacionamento 
para o prédio, sem objeções os conselheiros aceitam a sugestão. Neste 
momento a Sra. Jacqueline solicita que o FASSEM procure mais profissionais 
em medicina preventiva como nas áreas de acupuntura, ortomolecular, 
geriatria, homeopatia, aproveitando a abertura de novo edital de 
credenciamento dos prestadores de serviço do FASSEM. Sem mais, fica 
marcada a próxima reunião para o dia quatro de dezembro 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. Em 
tempo foi solicitado também a busca de profissionais para o Fassem na área 
de Psicanalistas.  


