
 

Ata n°.149 de 26/03/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e seis dias do mês de março 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, Éderson Frey Greff, José Hermeto 
Gadea Lagranha, José de Jesus D’Avila, Rejane Fatturi Duarte e Mercedes Lucia 
Carbonera. Suplentes, Rosane Fátima Arneke Haubold, Luiz Roberto Jacoby e 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. 148 e sua respectiva aprovação. Após este momento foi 
comentado pelos conselheiros a visita ocorrida no dia doze de março na obra da nova sede 
do Canoasprev. Em seguida, foi encaminhado pela Diretoria Executiva o processo nº 
C0292/2009 com o plano plurianual 2010-2013, que foi entregue ao Conselheiro Éderson 
para relatoria, entregue também o processo C0249/2009, aberto pelo Conselho Fiscal 
solicitando GETOM, este foi encaminhado para o Conselheiro Jacoby para relatoria. Na 
sequencia a Conselheira Jaqueline apresenta seu parecer referente ao processo 
C0184/2009 referente a criação de cargo comissionado para médico conferente do 
FASSEM, após ler seu parecer a Conselheira é favorável a contratação de um médico com 
as qualificações exigidas e expõe ao conselho que pode-se contratar por licitação uma 
empresa de prestação de serviço na área de auditoria técnica, ela deixa a decisão, de qual 
será a melhor forma de contratação deste profissional, para a Diretoria Executiva do 
Canoasprev o Conselho concorda com a relatora e o processo é encaminhado para a 
Diretoria Executiva. Sem mais fica marcada a próxima reunião para o dia dois de abril 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.  


