
Ata n°.204 de 26/05/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às treze horas e quarenta e 
cinco 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Jarí Rosa de Oliveira, Nelma 
Teresinha Rodrigues Daniel, Monir Silva Saldanha e Jacqueline Amorin Remião. Suplentes, 
Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori e Ronaldo da Silva Santa Cruz. Presente 
também o Presidente Executivo do Instituto Sr. Haroldo Carvalho Leão. Em virtude da 
comunicação feita anteriormente da ausência da Presidente Sra. Rejane, a abertura da 
reunião foi feira pelo Vice-Presidente Sr. Jarí que retomou as discussões sobre o processo 
C0801/2010 referente as atualizações no regimento interno do Conselho Deliberativo. Após 
discussão sobre o assunto, foram aprovadas as atualizações, e o processo ficou com a 
relatora Sra. Rejane para finalização. Em seguida o Sr. Guaraci Grebin Flor, Diretor de 
Assistência do Instituto, foi convidado a participar da reunião, ele expõe que esta em 
negociação com o Hospital Nossa Senhora das Graças, e solicitou a ciência do Conselho no 
reajuste, após discussão o Conselho entendeu que esta é uma questão administrativa, na 
qual o executivo deve se manifestar, o processo C0366/2011 ficou com a conselheira 
Jacqueline para relatoria. Na sequencia, foi entregue ao conselho o processo C0469/2011, 
referente ao pagamento por parte do Canoasprev de cursos de especialização nas áreas de 
interesse do instituto como as previdenciárias para o Fapec e de auditoria para o Fassem, o 
processo foi entregue para o Sr. Monir para relatoria. Na sequencia foi entregue ao conselho 
o processo C0471/2011, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2012, o 
processo foi entregue para a Sra. Nelma para relatoria. Sem mais, ficou marcada a próxima 
reunião para o dia 09 de junho de 2011. 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. 


