
 

Ata n°.155 de 09/06/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos nove dias do mês de junho 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 Extraordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares, Carlos Alberto Ribeiro Cure, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane 
Fatturi Duarte, Mercedes Lúcia Carbonera, José de Jesus D’Ávila e  Nelma Teresinha 
Rodrigues Daniel. Suplentes, André Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião 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 
procedida à leitura da ata nº 154 e sua respectiva aprovação. Após este momento o Sr. 
Hermeto informou ao Conselho que lhe foi recebido os ofícios 249 e 250, assinados pelo 
Prefeito Municipal de Canoas Sr. Jairo Jorge, informando o conselho,  da nomeação do 
Presidente do Canoasprev o Sr. Alexandre Mayer Cesar e para Diretor Administrativo o Sr. 
Paulo Roberto dos Santos,respectivamente, após breve discussão entre os conselheiros, 
foram homologadas as nomeações, ainda com a palavra o Sr. Hermeto convida todos os 
Conselheiros para o ato de nomeação que irá se realizar no dia dez de junho de 2009, às 
17:00hs, no Auditório do Arquivo Histórico de Canoas. Em seguida, é aprovado pelo 
Conselho a confecção de um ofício para a discussão de assuntos sobre a operacionalidade 
do Fassem, o Conselho solicita o convite à Diretora de Assistência para a participação na 
próxima reunião do Conselho para esclarecimentos sobre o assunto. Na sequência, o Sr. 
André Heck faz seu agradecimento ao Conselho, em especial ao SR. Paulo, visto que nessa 
reunião encerra-se seu mandato junto ao Conselho, da mesma forma o SR. Cure agradece 
ao Conselho e também despede-se de todos. Neste momento foi encaminhado ao Conselho 
o processo C0528/2009, referente à solicitação de empréstimo do Sr. João Paulo Teixeira. 
Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia vinte e cinco 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.  


