
Ata n°.162 de 20/08/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na 
sala de reuniões do Conselho de Educação, localizada na rua XV de janeiro n° 231, 4º 
andar, sala 406, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo 
do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Jarí Rosa de Oliveira, José de 
Jesus D’Ávila, Rejane Fatturi Duarte, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel  e Silvia Beatriz 
Alves Medeiros. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião e Mercedes Lucia Carbonera. 
Presente também Paulo Roberto dos Santos, diretor administrativo do Canoasprev. 
Declarada aberta à reunião pelo Sr. José de Jesus D’Ávila, Presidente do Conselho foi 
procedida a leitura da ata nº 161 e sua respectiva aprovação. Após este momento, o Sr. 
José faz a leitura do ofício encaminhado pelo Presidente Executivo em resposta aos 
questionamentos sobre a venda da folha de pagamento ao Banrisul, conforme o oficio não 
existe como reverter o processo. Após discussão sobre o tema o Conselho decide aguardar 
o valor correspondente a folha de pagamento do Canoasprev. Na sequência, a senhora 
Nelma faz sua relatoria sobre o processo C0776/2009 referente a proposta orçamentária 
2010, após ler seu parecer vota favorável a aprovação da proposta, o Conselho segue o 
voto da relatora. Em seguida é colocado em pauta o processo 7762/2009 encaminhado pela 
Presidência Executiva do Canoasprev, referente a inclusão de dependente no Fassem de 
união homoafetiva, o processo foi entregue ao Sr. Jarí para relatoria. Neste momento 
discute-se sobre a cerimônia de inauguração, é indicado o nome da Sra. Rejane para 
participar da comissão responsável pela organização da cerimônia. Sem mais, fica marcada 
uma reunião Ordinária para o dia dez de setembro 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.  
 


