
 

Ata n°.146 de 08/01/2008 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, 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, Mercedes Lucia Carbonera e Nelma Teresinha 
Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião. Presente também 
Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Declarada 
aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, presidente do Conselho, foi procedida à 
leitura da ata nº. 145 e sua respectiva aprovação. Após este momento o 
Sr.Hermeto informa ao Conselho que em conversa com o Prefeito Municipal de 
Canoas e reforçou o pedido de uma reunião com o Conselho, pois o ofício 
encaminhado a ele com este fim não chegou ao seu conhecimento, com isso, 
foi solicitado ao Assessor responsável pela organização dos compromissos do 
Prefeito o agendamento da reunião. Na sequência o Sr. Paulo do FASSEM. 
Ainda com a palavra o Presidente Executivo relata que entrou informa ao 
Conselho que os repasses da Prefeitura Municipal de Canoas do FAPEC e 
FASSEM, não foram depositados no mês de dezembro, comenta também que 
já foram publicados os editais de credenciamento dos prestadores de serviço 
em contato com um corretor sobre a possível compra do terreno ao lado da 
obra da nova sede do Canoasprev, com isso foi informado que o proprietário 
não mostra interesse na venda. Ainda sobre a obra o Sr. Paulo informa ao 
Conselho que o processo da subestação, instaurado na AES Sul, está com 
problemas de liberação por parte da companhia energética, o que requer uma 
atenção especial a este fato para não atrasar a obra. Em seguida a Sra. Nelma 
apresenta seu parecer sobre o processo C0517/2008 referente à minuta de 
regimento Eleitoral, após ler seu parecer aprova a minuta, mas solicita um 
prazo maior para divulgação da candidatura, sem objeções os Conselheiros 
acompanham o voto da relatora, o processo foi então encaminhado para a 
Diretoria Executiva para as devidas alterações no cronograma da minuta. Sem 
mais, fica marcada a próxima reunião para o dia vinte e nove 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.  


