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Ata nº 222, de 2021 – Conselho Fiscal do CANOASPREV 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (14.12.2021), às 

quatorze horas (14h), na Sala de Reuniões do Canoasprev, reuniram-se os conselheiros do 

Conselho Fiscal, Paulo Ricardo Lopes de Souza, Vinicius Machado Pardal, Francisco Bauce e 

a conselheira Andresa Medeiros Maciel. O Conselheiro Alessandro Gil Pereira da Conceição 

Jochem, justificou a sua falta. Aberta a reunião, o Presidente Paulo Ricardo, procedeu a 

leitura da Ata nº 221, reunião anterior, aprovada na íntegra, sem ressalvas. O Presidente Paulo 

Ricardo, passou para pauta da Convocação: 2) Participação da Diretora de Assistência 

(FASSEM) do Canoasprev, Priscila Koppe, para falar sobre a situação orçamentária e 

financeira do FASSEM, suas adequações com a nova legislação, conforme Ofício 

nº011/2021, de 02 de dezembro de 2021: A Diretora não compareceu, após o Vice-Presidente 

do Conselho se deslocou até a sala da Diretoria e foi informado que ela não se encontrava no 

CanoasPrev. O Presidente Paulo Ricardo ligou para o celular da Diretora, não foi atendido, 

em seguida enviou whats informando que os Conselheiros estavam aguardando a sua presença 

(Horário 14:18), às 14:42 a Diretora retornou whats, informando que havia submetido o 

Ofício para Presidência do Canoasprev, e, estava fora por compromissos. Os Conselheiros não 

foram comunicados antecipadamente sobre a falta da Diretora na reunião, pois não teríamos a 

principal pauta da reunião no dia, visando esclarecer dúvidas e cobranças de servidores. Mais 

uma vez, o Conselho Fiscal é deixado de lado pela Diretoria Executiva, sem as informações e 

comunicado antecipado para suspensão de reunião. 3) Assuntos gerais: Conversamos sobre a 

Agenda para o primeiro Semestre de 2022, considerando que ainda não estamos com a 

indicação de Representantes do Governo, solicitado por meio do Processo T1665/2021 

(Substituição de Representantes do Governo Municipal no Conselho Fiscal), sendo assim, 

faremos a reunião em 11 de Janeiro de 2022, no mês de Fevereiro/2022 teremos Recesso 

(Plantão), devido a Férias dos Conselheiros Vinícius Machado Pardal e Andresa Medeiros 

Maciel, retornando para as Reuniões Ordinárias no mês de Março/2022. A Diretoria 

Executiva será oficiada com a nova Agenda de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal para 

o primeiro semestre de 2022. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após 

apreciada e aprovada pelos conselheiros em reunião ordinária, será publicada na página da 

internet, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – 

CANOASPREV.  
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Ata 222, reunião anterior, de 14 de dezembro de 2021, Aprovada sem ressalvas, em reunião 

ordinária no dia 11 de janeiro de 2022, através da ferramenta de reuniões virtuais Google 
Meet. 

 
 


