
 

Ata n°.147 de 12/02/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos doze dias do mês de fevereiro 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 e Nelma Teresinha Rodrigues 
Daniel. Suplentes, Luiz 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 informado que por não haver quantidade mínima de Conselheiros 
não ocorreu a reunião agendada, conforme a ata nº 146, para o dia vinte e 
nove de janeiro de 2009. Depois deste momento foi procedida à leitura da ata 
nº. 146 e sua respectiva aprovação. Em seguida o Sr. Paulo informa a 
regularização, por parte da Prefeitura Municipal de Canoas, dos repasses com 
o FAPEC E FASSEM, informa ainda que o processo da subestação da nova 
sede do Canoasprev, ainda esta pendente junto a AES Sul.Na sequência é 
avaliado pelo Conselho o processo C0517/2008 referente ao regimento 
eleitoral, que após o ajuste de datas do cronograma da eleição foi aprovado 
pelo Conselho e repassado para a Diretoria Executiva para dar sequência a 
operacionalização do processo. Neste momento o Sr.Paulo repassa ao 
Conselho o processo C0063/2009 com o Laudo Atuarial RPPS, que por 
decisão do Conselho deve ser encaminhado ao Conselheiro André Heck, para 
relatoria, mesmo não estando presente na reunião o Conselheiro foi indicado 
como relator, pois o processo é ligado a sua área de atuação. Sem mais, fica 
marcada a próxima reunião para o dia cinco de março 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.  


