
Ata nº.  355 de 21/03/2017– Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos vinte e um dias do mês de março do  ano de dois mil e dezesete, 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,   

Rejane Fatturi Duarte, Cesar Cemin, Monir Saldanha, Adriane Neves e 

Zoe Lorenço . Sendo a pauta previamente encaminhada de assuntos gerais, 

leitura das ata anterior e escolha do novo vice-presidente deste conselho 

deliberativo. Iniciou-se a  reunião com o sr  Presidente encaminhando a 

leitura da ata 354 pelo Sr Cesar Cemin. A mesma foi  lida e após foi 

aprovada. Sr. Presidente deu vistas ao OF CO 2321/16 CO 2576/16 e CO 

2799/16 a serem encaminhados,  sendo os mesmos recebidos pelo 

Conselheiro Monir para relatoria e seguir  seu tramite. Na continuidade sr 

Presidente encaminhou a eleição para vice-presidente. Solicitou que 

aqueles conselheiros interessados em candidatar-se que expressem seu 

nome. Não havendo candidatos passou-se a indicar nomes. Conselheiro 

Cesar Cemin indicou o conselheiro  Monir Saldanha, no que todos os 

presentes concordaram com a indicação. Sr Presidente indaga o indicado 

de sua aceitação .  O conselheiro sinaliza que aceita e assim fica eleito por 

aclamação o conselheiro Monir Saldanha como vice- presidente do 

Conselho deliberativo.  Conselheiro Monir trás á pauta as ultimas 

alterações para o plano previdenciário  federal no que se refere a 

legislação da previdência. É sabido que a PEC esta avançando e há 

preocupação de como ela irá tratar os fundos de auto gestão. Sugere 

convidar o Sr Paulo Roberto dos Santos para nos clarear alguns itens. Sr 

Presidente realizou uma ligação e fez o convite no que foi prontamente 

atendido pelo Sr Paulo. Ficou então acordado que ele vira ao conselho, na 

próxima reunião ordinária, 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. 

 

 


