
 

Ata n°.154 de 28/05/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, Rejane Fatturi Duarte, 
Mercedes Lúcia Carbonera e Nelma Teresinha Rodrigues Daniel. Suplentes, Jacqueline 
Amorin Remião, César Natal Cemim, Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima Arneke 
Haubold. Presente também Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do 
Canoasprev, e Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Sgnori, Conselheira Fiscal do 
Canoasprev. Declarada aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, Presidente do Conselho foi feita 
a relatoria pelo Sr. Jacoby do processo C0249/2009, referente a solicitação de Jetom para 
os Conselheiros Fiscais do Instituto, o relator vota pela rejeição da solicitação apresentada 
ressaltando que o Canoasprev é um patrimônio de todos os funcionários e não tem fins 
lucrativos, com isso o seu controle é um direito e um dever de todos os funcionários, o 
Conselho segue o voto do Relator. Neste contexto a Conselheira Fiscal Verônica entrega o 
processo C0506/2009 , onde expõe ao Conselho que não foi favorável, a solicitação do 
Jetom. Após este momento a Sra. Mercedes apresenta seu parecer sobre o processo 
C0434/2009 referente ao reajuste nos valores pagos nas consultas médicas aos prestadores 
de serviço do Fassem , após ler seu parecer o relator vota a favor do reajuste para o valor 
de quarenta e dois reais, o Conselho segue o voto do relator.Em Seguida, é entregue ao 
Conselho o processo nº C0516/2009 referente a proposta de LDO 2010, o processo é 
entregue a Sra. Nelma para relatoria. Na sequência, é solicitado pelo Conselho um resumo 
das Eleições para a Sra. Carla integrante da comissão eleitoral, e fica o agradecimento do 
Conselho à Comissão Eleitoral, as Secretarias Municipais e aos Servidores que colaboraram 
com o bom andamento do processo eleitoral. Sem mais, fica marcada a próxima reunião 
para o dia dez de junho 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.  


