
Ata nº. 132 de 12/06/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, 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, Nelma 
Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André 
Afonso Heck, César Natal Cemin 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. 131 e sua respectiva aprovação. Na seqüência, o Sr. Paulo 
fez breve relato sobre o cálculo atuarial realizado no FAPEC e no 
FASSEM. E, repassou ao Presidente do Conselho, os processos de nºs 
C0086/2008 de 12/06/2008 referente cálculo atuarial do FAPEC e 
C0087/2008 de 12/06/2008 referente cálculo atuarial do FASSEM. Os 
mesmos foram distribuídos ao Sr. André para análise e relatoria. Após, o 
Presidente Executivo fez solicitação ao Presidente do Conselho, para que 
em outra ocasião pudesse apresentar aos Conselheiros as atividades 
realizadas pelo Instituto, face ao acolhimento da sugestão a data será 
agendada na próxima reunião. O Sr. Paulo fez, também, comentários gerais 
sobre o andamento da obra de construção da sede do Canoasprev e os 
Conselheiros sugeriram uma futura visita à obra. Em seguida, o Sr. Cemin 
fez convite para o III Seminário Nacional de Educação Pública nos dias 20 
e 21 de junho. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia vinte e 
seis de junho 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. 
 
 
 


