
Ata n°.172 de 17/12/2009 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às treze horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua Inconfidência 817, 3º 
andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho Deliberativo do 
Canoasprev, titulares, Éderson Frey Greff, Jarí Rosa de Oliveira, José de Jesus D’Ávila, 
Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Silvia Beatriz Alves Medeiros. Suplentes, Jacqueline 
Amorin Remião, Mercedes Lúcia Carbonera e Ronaldo da Silva Santa Cruz. Declarada 
aberta a reunião pelo Sr. José, Presidente do Conselho, foi procedida a leitura da ata 171 e 
suas respectiva aprovação. Após este momento, foi devolvido ao Conselho o processo 
C0581/2009, referente ao Fassem, constando uma solicitação da auditoria médica para 
prorrogação do prazo de entrega do parecer solicitado, visto que o prazo de credenciamento 
se encerra no dia seis de janeiro de 2010, e levando em conta também o atraso na entrega 
do processo ao Departamento de Assistência deixando, assim, um curto prazo para 
resposta. O Conselho decidiu acatar a solicitação da auditoria médica estendendo o prazo 
de entrega do processo até a próxima reunião que esta prevista para o dia vinte e oito de 
janeiro de 2010. Na sequência, o Sr. Éderson apresentou sua relatoria sobre o processo 
C0125/2009 referente à proposta da Política de Investimento para 2010. Após ler seu 
parecer, o relator votou pela aprovação da proposta, e o conselho seguiu o voto do relator. 
Em seguida, foi devolvido ao Conselho o processo C1032/2009, referente à solicitação dos 
servidores celetistas continuarem com o Fassem após a aposentadoria, foi lido pelo 
presidente do conselho o parecer jurídico assinado pela Assessoria Jurídica do Instituto, o 
qual é  desfavorável à solicitação, assim, o Sr. Éderson solicitou vistas ao processo, visto 
que ele trouxe este tema para as reuniões. Sem mais, foi marcada a próxima reunião para o 
dia vinte e oito de janeiro de 2010. 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.  
 


