
Ata nº.  336 de 16/06/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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 extraordinária os 

membros que compõem Conselho Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: 

Hermeto Lagranha, Leonardo S. Machado, Aires Vigel, Rejane Fatturi Duarte, Monir 

Saldanha, Cesar Cemin, Letícia Weber e Ricardo Gomes. Sr. Presidente Hermeto 

iniciou a reunião para tratar do estudo e aprovação do Oficio C3556/16 de relatoria do 

conselheiro Monir. Sr Monir fez leitura de sua apreciação sobre a LDO, motivo do 

oficio citado. Em seu relatório concordou com o estudo apresentado pelo Instituto. 

Informou que colheu orientações com contadores do município bem como daqueles 

envolvidos no assunto aqui do Canoasprev. Também usou os estudos da LDO anterior. 

Ele informou que o mesmo tem uma previsão de correção de mais ou menos 35% para 

o Fapec em relação ao exercício anterior, o do ano de 2015. Conselheiro Hermeto 

indagou se há explicação de como se chegou a este percentual. O relator explicou que 

fez comparativo com os gráficos e os quadros apresentados em relação ao ano anterior 

e chegou a este percentual. Sr Hermeto perguntou sobre o percentual para o Fassem, 

quanto esta a previsão. Conselheiro Monir informou que na base de 20%. Acrescentou 

que sua preocupação na peça em estudo foi de verificar se era adequado com a 

demanda do Instituto para o próximo ano. No restante da peça seguem orientações para 

aplicação da LDO. Concluiu que tudo esta a contento, para o Instituto manter-se em 

equilíbrio. Portanto apos toda sua análise sobre o conteúdo apresentado no OF em 

questão o relator aprova o mesmo. Sr presidente consultou os conselheiros presentes se 

concordam com o relator. Todos seguem o voto do mesmo. Sr Presidente anuncia que 

esta aprovada com adendo de um encaminhamento para a Diretoria do Canoasprev 

para enviar maior detalhamento quanto ao percentual previsto para a correção dos 

valores para a próxima LDO. Após o encaminhamento Sr. Presidente encerrou a 

reunião extraordinária que tratou da aprovação da LDO para o próximo ano. Nada 

mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e eu Rejane 

Fatturi Duarte lavrei a apresente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após 

publicada no site do Canoasprev. XXX 

 


