
Ata nº.  341 de 23/08/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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: Jose Hermeto, 

Leonardo S. Machado, Claudia Vasconcellos, Rejane Fatturi Duarte, 

Cesar Cemin e Letícia Weber. Sendo a pauta previamente encaminhada de 

assuntos gerais e leitura das atas anteriores. Iniciou-se a reunião com o Sr 

Presidente encaminhando a leitura das atas 338, 339 e 340 pelo Sr Cesar 

Cemin. As mesmas foram lidas e após foram aprovadas. Sr. Presidente 

deu vistas ao OF CO 934/16 do Conselho Fiscal que trata da gestão fiscal 

do Fapec e Fassem. O referido oficio recebeu a ciência dos presentes e 

seguiu seu tramite.  Também foi recebido OF CO 2055/16, que trata da 

LOA. Para estudo e aprovação do mesmo foi agendado reunião 

extraordinária para dia 30 do corrente mês que será na próxima 3ª feira. 

Conselheiro Cesar Cemin trouxe à pauta as ultimas alterações para o plano 

previdenciário federal no que se refere à legislação da previdência. Ele 

havia sugerido convidar o Sr Paulo Roberto aqui do Instituto para nos 

clarear alguns itens. Informou que falou com ele, mas que somente poderá 

vir a este conselho após o termino do seminário que esta inscrito e que 

tratará deste assunto. Ficou então acordado convidá-lo a vir ao conselho 

quando o mesmo retornar ao Instituto, para esclarecer-nos sobre estas 

futuras mudanças. Sendo esta reunião de assuntos gerais e sucinta Sr 

Presidente reiterou a reunião extraordinária e nada mais havendo a tratar 

encerrou a reunião e agradecendo a presença de todos. Eu Rejane Fatturi 

Duarte lavrei a presente ata, que será lida e após lida e aprovada pelos 

demais será encaminhada à publicação no site do CanoasPrev. XXX 

 


