
Ata nº. 134 de 10/07/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos dez dias do mês de julho 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, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e 
Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso Heck, César Natal Cemin, 
Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima Arneke Haubold. 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. 133 e sua respectiva aprovação. Foi transferida para a próxima 
reunião, a apresentação das atividades realizadas pelo Instituto, agendada 
na reunião anterior. Na seqüência, o Sr. Paulo entregou ao Sr. Hermeto, 
para ciência do Conselho, cópia da Portaria nº. 780 de 13/06/2008 da 
Prefeitura de Canoas, que designa os membros indicados dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do Instituto. Em seguida, foi colocada a questão sobre 
a possível confecção de “carteirinha para aposentados”, após alguns 
comentários, ficou para ser revisto em outra ocasião, em razão de um 
estudo de viabilidade. Aproveitando o assunto, foi questionada a 
possibilidade de ampliação do prazo de validade das carteirinhas do 
FASSEM para os aposentados, que hoje é renovada a cada dois anos, após 
várias discussões, o Presidente Executivo disse que informará 
oportunamente sobre a viabilidade técnica da ampliação do prazo.  
Posteriormente, o Presidente Executivo fez algumas colocações sobre a 
possibilidade do recadastramento dos pensionistas do Instituto passar a ser 
feito anualmente, para um maior controle. Após vários questionamentos, a 
possibilidade agradou os membros do Conselho. Ainda com a palavra, o Sr. 
Paulo informou que está sendo confeccionada na gráfica, a nova lista de 
credenciados do FASSEM e que no final deste mês terá um novo 
informativo do Canoasprev. Após, o Sr. Cemin comentou sobre sua 
participação num Seminário, onde um dos temas abordados foi o aumento 
do número de aposentadorias por invalidez, propondo, a partir do que foi 
visto, um estudo voltado para realidade do Instituto. Ao final, foi agendada 
a próxima reunião para o dia vinte e quatro 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. Em tempo, presente 
também, Conselheira Suplente Jacqueline Amorin Remião.  
 
 
 
 


