
Ata nº. 123 de 06/12/07 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, às quatorze 
horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de Janeiro 
nº. 231, 4º andar, reuniram-se, em Reunião Ordinária, os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Carlos Alberto Ribeiro 
Cure, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’Ávila e Nelma 
Terezinha R. Daniel. Suplentes André Afonso Heck, Jacqueline Amorin 
Remião e Luiz Roberto Jacoby. Presente, também, Paulo Roberto dos 
Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo 
Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 122 e 
sua respectiva aprovação. Em seguida, o Sr. Hermeto retomou o assunto 
referente horário de atendimento do FASSEM, onde após várias discussões, 
ficou estabelecido, que a partir de março de 2008, o horário de atendimento 
iniciará às oito horas e encerrará às dezesseis horas, conforme 
determinação deste Conselho. Foi retomado também, o assunto do Rancho 
Básico Municipal e do desconto do FASSEM para aqueles que possuem 
duas matrículas, sendo esclarecido pelo Presidente Executivo do 
Canoasprev, que o desconto do FASSEM é sobre o total dos vencimentos, 
conforme rege a lei e o rancho é distribuído conforme orientação da 
Prefeitura. Após, o Sr. Hermeto leu o processo nº. 26386/2007 de 
08/11/2007 referente solicitação do Banco BMG para renovação do 
contrato para empréstimos consignados. Este processo foi entregue para o 
Sr. José de Jesus D’Ávila para exame e relatoria. O Sr. Cure perguntou 
sobre o andamento da construção da nova sede do , sendo respondido pelo 
Sr. Paulo, que o processo licitatório está em fase de finalização. Ao final, 
foi agendada a próxima reunião para o dia dez de janeiro de 2008, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião e por mim Tatiana Narciso, lavrada a 
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.  
 


