
 

Ata n°.145 de 18/12/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Mercedes 
Lucia Carbonera, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. 
Suplentes, André Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião e Luis Roberto 
Jacoby. Presente também Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do 
Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, presidente do 
Conselho, foi procedida às leituras das atas nº. 143 e n° 144 e suas respectivas 
aprovações. Após este momento o Sr.Hermeto solicita informações sobre o 
ofício encaminhado ao Prefeito Eleito de Canoas. O Sr. Paulo esclarece que o 
ofício foi encaminhado conforme solicitado na reunião anterior. Na sequência a 
Diretoria Executiva encaminha ao Conselho o processo C0517/2008 referente 
à minuta do regimento eleitoral do Conselho Deliberativo, o qual foi 
encaminhado para a Sra. Nelma para relatoria. Em seguida o Sr.Hermeto 
informou ao Conselho o teor da reunião solicitada pelo Prefeito Eleito com o 
Presidente Executivo do Canoasprev para esclarecimentos sobre o Instituto. Já 
ao final da reunião o Sr. Paulo relata aos Conselheiros as reclamações vindas 
dos aposentados referentes à renovação do contrato de seguro de vida da 
Bradesco Seguros, firmado pela Prefeitura Municipal de Canoas e que é objeto 
de repactuação entre o segurado e a seguradora, fato que tem causado 
descontentamento entre os aposentados. Sem mais, fica marcada a próxima 
reunião para o dia oito de janeiro de 2009. 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.  


