
 

Ata n°.158 de 09/07/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos nove dias do mês de julho 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, José 
de Jesus D’Ávila, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Silvia Beatriz Alves Medeiros. 
Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Guaraci Grebin Flor, Verônica de Jesus Oliveira 
Pacheco Signori, Ivera Regina Soares da Silva e Rosane Fátima Arneke Haubold. Houve 
também participação do Sr. Paulo Roberto dos Santos, Diretor Administrativo do Instituto. 
Declarada aberta à reunião pelo Sr. Hermeto, Presidente do Conselho foi procedida à leitura 
da ata nº 157 e sua respectiva aprovação. Após este momento, é apresentado ao Conselho 
uma possível redação para o ofício que será encaminhado ao Presidente Executivo do 
Canoasprev, após discussão sobre o assunto há um consenso que o ofício deve alertar 
sobre a parte da verba proporcional a folha de pagamento do Canoasprev, que não foi 
encaminhada ao Instituto, expor o descontentamento geral dos inativos e do Conselho por 
não ter sido consultado no processo de venda da folha de pagamento. Em seguida, o SR. 
Hermeto pede esclarecimentos sobre o limite de consultas para os credencidos no Fassem, 
após esclarecimentos, o processo C0581/2009 entregue a Sra. Rejane, comtemplando este 
assunto para relatoria. Na sequência, é discutida a inauguração da nova sede do 
Canoasprev, o Sr. Hermeto sugere que o ex-prefeito de Canoas seja convidado, e Sra. 
Rejane sugere que se faça um vídeo Institucional para ser apresentado na inauguração. 
Sem mais, fica marcada a próxima reunião para o dia nove de julho 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.  


