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Ata nº 169 - Conselho Fiscal do CANOASPREV 

 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

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

Mercedes Lucia Carbonera, Geraldo Francisco Recktenvald, Lucas Gomes da Silva, Ionara 

Lemos de Siqueira, Isabel Cristina Branchiers Proença, Luciana Rocha e Vilma Fernandes 

Pasinato. 

Iniciada reunião pela presidenta interina Sra. Isabel Cristina Branchiers Proença, que, na 

condição de interina, conduziu o processo de eleição do presidente, vice-presidente e 

secretário deste Conselho, ficando o processo de escolha, por voto individual, assim 

estabelecido: Sra. Mercedes Lucia Carbonera, presidenta; Sr. Geraldo Francisco Recktenvald, 

vice-presidente; e Sra. Luciana Rocha, secretária.  

Na sequência, estabeleceu-se que a conselheira Ionara analisará o processo C1402/2017, de 

31/05/2017, referente à gestão de abril/2017; assim como a conselheira Mercedes ficou de 

posse do processo C1657/2017, de 30/06/2017, relativo à gestão de maio/2017, ambas com 

devolução prevista na reunião ordinária seguinte. 

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. 

Na sequência, estabeleceu-se como meio de comunicação complementar entre os integrantes 

do conselho fiscal o aplicativo de celular WhatsApp, com a formação de grupo específico do 

Conselho Fiscal. Permanece como meio de comunicação oficial do conselho fiscal o e-mail. 

Também ficaram estabelecidas datas para realização das sessões ordinárias do conselho fiscal 

do CanoasPrev para o ano de 2017, a saber: 08/08, 12/09, 10/10, 14/11 e 12/12. 

Nada mais havendo a tratar, findou-se a sessão às 15:50 e digitou-se a presente ata que vai por 

mim, secretária Luciana Rocha, e pelos demais conselheiros presentes assinada e digitalizada. 


