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Ata nº 168 - Conselho Fiscal do CANOASPREV 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

minutos, no Auditório do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gil 

Cezar Lopes, Isabel C. Proença, Lucas Gomes da Silva, Paulo Roberto dos Santos e Verônica 

de Jesus O.P. Signori. 

Iniciada reunião pelo presidente Sr. Paulo Roberto, que passou a palavra para Lucas Gomes 

para leitura da Ata de nº 167, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes. 

Em prosseguimento, o conselheiro Lucas Gomes procedeu a leitura do parecer referente ao 

relatório de gestão da Diretoria Executiva do CANOASPREV de fevereiro de 2017. O parecer 

ressaltou a pendência de repasse da contribuição patronal no valor acumulado de R$ 

4.247.384,60.  

Em seguida, o secretário Lucas Gomes trouxe o Processo C0834 de 30 de março de 2017, 

contendo o Relatório de Gestão da Diretoria Executiva do CANOASPREV de fevereiro de 

2017. O Processo ficará a cargo de Lucas Gomes, para análise e parecer. 

Em continuidade, foi colocado à mesa o Processo C1130, contendo o relatório de gestão da 

Diretoria Executiva do CANOASPREV do mês de março de 2017. O processo ficou com a 

conselheira Isabel, para emissão de parecer. 

A seguir, os conselheiros presentes dialogaram sobre os procedimentos para transição dos 

cargos de Presidente, vice-presidente e secretário do conselho fiscal. O conselheiro Paulo 

Roberto ressaltou que, a partir da posse dos novos conselheiros eleitos, a ocorrer em 15 de 

junho de 2017, a conselheira Isabel passa a ser a presidente em exercício deste conselho, 

devendo convocar nova eleição para composição da nova mesa diretiva. 

Nada mais havendo a tratar, digitou-se a presente ata que vai por mim, Secretário Lucas 

Gomes, e pelos demais conselheiros presentes assinada e digitalizada.  

 


