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Ata nº 217, de 2021 – Conselho Fiscal do CANOASPREV 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na mesa de 

reuniões da sala da Diretoria Financeira, reuniram-se os conselheiros do Conselho Fiscal, 

Paulo Ricardo Lopes de Souza, Vinicius Machado Pardal, e a conselheira Andresa Medeiros 

Maciel. O conselheiro Francisco Bauce justificou sua falta, por estar em período de férias 

regulamentares. Conselheiro Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem (Suplente), 

justificou sua falta, estava em consulta médica pré-cirúrgica. Aberta a reunião, devido ao 

Secretário, Conselheiro Francisco Bauce estar afastado por motivo de férias, o Presidente 

Paulo Ricardo Lopes de Souza realizou a leitura da Ata 216, reunião anterior, aprovada na 

íntegra, sem ressalvas. O Presidente Paulo Ricardo realizou a leitura dos Ofícios: 

Ofício/CF/CANOASPREV nº 001/2021 – Notificação ao Presidente do Instituto com a nova 

composição da Mesa do Conselho Fiscal para o Período 2021/2022; 

Ofício/CF/CANOASPREV nº 002/2021 – Solicitação para substituição de Representante do 

Governo Municipal no Conselho Fiscal do Canoasprev; Ofício/CF/CANOASPREV nº 

003/2021 - Solicitação de Relatórios de Gestão do Primeiro Semestre de 2021; 

Ofício/CF/CANOASPREV nº 004/2021 – Comunicação ao Presidente do Conselho 

Deliberativo com a Composição da Mesa do Conselho Fiscal para o Período 2021/2022 e 

solicitação dos Relatórios de Gestão 2021. O Diretor Financeiro, Sr. Delfino Nascimento, 

informou que estaria encaminhando ao Conselho Fiscal os Relatórios de Gestão do período de 

Janeiro à Maio/2021, impreterivelmente até o dia 13 de agosto de 2021. O Presidente Paulo 

Ricardo, solicitou ao Diretor Financeiro, da possibilidade de encaminhamento dos Relatórios 

Mensais até a data de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, subsequente ao encerramento 

das atividades do mês. O Diretor Financeiro se prontificou a conversar com o Setor Contábil 

para os encaminhamentos necessários, cumprindo aos prazos legais para apreciação do 

Conselho Fiscal e posterior envio ao Conselho Deliberativo. A Conselheira Andresa Medeiros 

Maciel teceu breves comentários sobre os investimentos do FAPEC, e, aproveitamos a 

oportunidade para solicitar ao Diretor Financeiro uma apresentação pela SMI – Consultoria 

Investimentos para a próxima reunião do Conselho Fiscal em 14 de setembro de 2021, por 

vídeo conferência, confirmada nesta data. Após a reunião o Presidente passou no Gabinete da 

Presidência para confirmar a tomada de providência quanto ao encaminhamento do Ofício 

nº002/2021, substituição dos representantes do Governo, sendo informado pela atendente, que 

não tinha conhecimento e, ao solicitar para conversar com o Presidente ou Vice-Presidente, 

foi informado que não se encontravam. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata 

que, após apreciada e aprovada pelos conselheiros em reunião virtual pelo Google Meet 

(Imagem em anexo), será publicada na página da internet, do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV.  

 



 
                       CONSELHO FISCAL – MANDATO 2021 - 2023 

Avenida Inconfidência, 817 – Centro, Canoas, RS – CEP 92.020-303 Fone: (51) 3462.8800  
 

 


