
Ata nº. 133 de 26/06/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e seis 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, Éderson Frey Greff, José de Jesus D’Ávila, Mercedes Lúcia 
Carbonera, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Rejane Fatturi Duarte. 
Suplentes André Afonso Heck, Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima 
Arneke Haubold. Presente, também, Paulo Roberto dos Santos, Presidente 
Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Vice-Presidente do 
Conselho, Sr. Éderson, foi procedida leitura da ata nº.132 e sua respectiva 
aprovação. Na seqüência, o Sr. Paulo sugeriu marcar para próxima reunião, 
a apresentação das atividades realizadas pelo Instituto, citada na reunião 
anterior, convidando também o Conselho Fiscal. Os Conselheiros 
acolheram a sugestão do Presidente Executivo. Em seguida, o Sr. Éderson 
apresenta seu parecer sobre o processo nº. 5461/2008, em seu poder para 
relatoria, referente proposta para alteração da Lei nº. 5082/2006, conforme 
recomendação do Ministério da Previdência Social. Seu voto, datado de 
vinte e nove de maio de dois mil e oito, é favorável à alteração, sendo 
acolhido pelos demais Conselheiros. O Presidente Executivo entrega ao Sr. 
Éderson processo nº. C0115/2008 de 26/06/2008, referente Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2009. Após análise do processo, o mesmo 
foi aprovado pelos Conselheiros que, em caso de futuras correções ou 
alterações, o Conselho deverá ser devidamente notificado. A Sra. Mercedes 
pergunta ao Sr. Paulo sobre os repasses do Executivo ao FASSEM, sendo 
respondido que há uma amortização mês a mês. Após, conforme indagação 
dos Conselheiros, o Sr. Paulo fez breve relato sobre a certificação da 
ANBID, obtida por ele e pela Diretora Financeira, Sra. Dinorá, nesta 
semana. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia dez de julho 
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. 
 
 
 
 


