
 
Ata nº 204, de 2020 – Conselho Fiscal do

CANOASPREV
Aos dez dias do mês de março de dois mil e
vinte, às quatorze horas, na sala de reuniões do

CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, estando presentes Andresa Medeiros
Maciel, Juliana de Aguiar Maciel, Luciana Rocha, Mahra Bobsin, Mercedes Lucia Carbonera, Thaís
Rodrigues da Cunha e Vivian de Macedo Carvalho. Aberta a reunião pela presidente Andresa, que passou
a palavra à secretária Mahra, foi procedida a leitura da ata 203, de 2020, a qual foi aprovada na íntegra.
Na sequência, foi relatado pela presidente Andresa novo recebimento via protocolo dos processos
relativos aos meses abril-setembro/2019, sejam os processos: C1642/2019, C2043/2019, C2279/2019,
C2523/2019, C2904/2019, e C3253/2019. Os participantes lembraram que restou impossibilitado ao
Conselho Fiscal a manifestação opinião, tendo em vista a relevância e alcance do exame de contas, cujo
pedido de perícia contábil e auditoria ainda estarem em fase de licitação para contratação, conforme
deliberado em reunião de 10 de dezembro de 2019, estando devidamente registrado à Ata nº 201, de 2019.
Também foi informado pela presidente Andresa que não foram alcançados os relatórios de outubro,
novembro e dezembro, todos do exercício de 2019, até o presente momento, março/2020. A secretária
Mahra informa que foram protocolados processos à Diretoria Executiva do CANOASPREV, até o
momento não devolvidos, como segue: processo C0506/2020, protocolado em 27/02/2020, que solicita
cópias de documentos fornecidos por escritório que subsidia as decisões sobre investimentos; processo
C0552/2020, protocolado em 03/03/2020, solicitando um demonstrativo com a posição das reservas
técnicas garantidoras dos fundos FASSEM e FAPEC; o processo C0553/2020, protocolado em
03/03/2020, que solicita fluxograma contendo procedimentos que compõe a rotina do tratamento dos
documentos de cobrança; e por último, o processo C0554/2020, protocolado em 03/03/2020, solicitando a
apresentação do quadro de servidores do CANOASPREV. A SECRETÁRIA Mahra também informou
que o Memorando Conselho Fiscal 03, de 2020, solicitando a participação no 2º Congresso Brasileiro foi
alcançado em mãos ao Presidente Rodrigo Emílio Mota, conforme recebimento constante no mesmo.
Neste sentido, o Conselho Fiscal deliberou para que a presidente Andresa verificasse a posição dos
relatórios e processos ainda não alcançados ao Conselho Fiscal, bem como, verificar a posição dos
trabalhos de auditoria e perícia solicitados, ficando a secretária Mahra com a guarda dos processos
relativos aos meses de abril-setembro/2019. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai por
mim, Mahra Bobsin, e pelos demais Conselheiros presentes assinada e posteriormente publicada em
página digital do sítio do Instituto.
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