
Ata nº. 136 de 07/08/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos sete dias do mês de agosto 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 e Rejane 
Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso Heck, Jacqueline Amorin Remião, 
Luiz Roberto Jacoby e Rosane Fátima Arneke Haulbold. Presente, também, 
Paulo Roberto dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Foi 
informado que os conselheiros Sr. Éderson e Sra. Mercedes não 
compareceriam a esta reunião.  Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida leitura da ata nº. 135 e sua respectiva 
aprovação. Na sequência, o Sr. André apresenta seu parecer sobre os 
processos nº. C0086/2008 referente cálculo atuarial do FAPEC e nº 
C0087/2008 referente cálculo atuarial do FASSEM. Durante a leitura de 
seus relatórios, respondeu alguns questionamentos dos conselheiros e 
informou que, conforme demonstrado nos cálculos, os Fundos estão 
equilibrados. Posteriormente, apresentou seu voto, que foi pela aprovação 
de ambos os cálculos. Os demais Conselheiros acompanharam o voto do 
relator. Foi comentado também, que futuramente o Instituto fizesse um 
trabalho de medicina preventiva, no intuito de esclarecer e orientar os 
usuários do FASSEM a respeito de como a qualidade de vida pode 
influenciar na saúde. Após, o Presidente Executivo do Canoasprev fez 
breve relato com informações gerais sobre o andamento da obra de 
construção da Sede do Canoasprev. Ao final, foi agendada a próxima 
reunião para o dia vinte e um de agosto 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. 
 


