
Ata nº.  331 de 05/04/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e

quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, localizada

na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se em reunião

ordinária  os  membros  que  compõem  Conselho  Deliberativo  do

CANOASPREV.  Titulares:  José  Hermeto  Lagranha,  Leonardo  S.  Machado,

Aires  Vigel,  Jarí  Rosa  de  Oliveira,  Adiane  Neves,  Rejane  Fatturi  Duarte,

Letícia Webber e César Cemin.  Sendo a pauta previamente encaminhada de

assuntos  gerais  e  leitura  da  ata  anterior.  Iniciou-se  a  reunião  com  o  Sr

presidente que encaminhou a leitura da última ata pelo secretário Cesar Cemin.

Após lida foi aprovada por todos. Sr Presidente comenta OFCO145/16 sobre

Demonstrativos fiscais, no qual reencaminha nova solicitação dos mesmos ao

Conselho Fiscal.  Na continuidade Conselheiro Leonardo faz sua relatoria do

OF  CO220/2016,  que  altera  o  artigo  9,  da  lei  4739/03  -  que  ampara  a

substituição ou impedimento do Diretor de Assistência e/ou demais Diretores

do Canoasprev.   Sr  Leonardo fez  a  leitura  do conteúdo  bem como do seu

parecer. No mesmo lembra que com a alteração nos termos escritos do artigo 9,

fica entendido que qualquer servidor público Municipal poderá ser nomeado

para estes casos. Após compreensão dos esclarecimentos    os  conselheiros

presentes acolheram o parecer do relator e votaram seguindo o mesmo. A partir

de  agora  o  referido  OF  segue  para  arquivamento.  Na  seqüência  foi

encaminhado a conselheira Letícia a relatoria do processo CO642/2016. Após

alguns avisos gerais e confirmação da próxima reunião para dia dezenove de

abril, o Sr Presidente encerrou a reunião uma vez que a mesma era de pauta

sucinta.  Nada  mais  havendo  a  tratar  o  Sr.  Vice  Presidente    agradeceu  a

presença de todos encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi  Duarte lavrei  a

apresente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após publicada no site do

Canoasprev. XXX


