
Ata 234 de 23 de agosto de 2012. 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada à Rua 
Inconfidência, 917, 3º andar, reuniram-se e reunião Ordinária, os membros do Conselho 
Deliberativo do Canoasprev, titulares : José Hermeto Lagranha, Miriam Oliveira da 
Silva, Jacqueline Amorim Remião, Mariza Hansen Rangel, Monir Silva Saldanha, 
Nelma Teresinha Rodrigues Daniel,  Teresinha A. Pruciano. Suplentes : Rejane Fatturi 
Duarte, Adriana Trautmann, Suzana Maria de Souza. Aberta a sessão pela Sra. 
Jacqueline a mesma agradeceu a presença do Sr. Presidente do Canoasprev Sr. Marcelo 
José  Souza, bem como do Diretor de Assistência Sr Guaraci Grebin Flor. Após esse 
momento, a Sra. Mariza, solicitou a palavra, para informar que havia participado da 
reunião com a SOMA e a comissão de investimento do FAPEC, que demonstrou os 
resultados até então positivos do fundo. Trouxe também reportagem da revista 
Investidor Institucional que apontou o CANOASPREV como o 7º colocado no cenário 
nacional em rentabilidade nos investimentos. Sugeriu ao presidente Sr. Marcelo, que no 
próximo encontro com a SOMA, seja estendido convite aos conselhos deliberativo e 
fiscal para participarem da reunião.  Após este comentário, o Sr. Marcelo Jose de Souza 
foi questionado, sobre  as ações que foram ou estão sendo tomadas para resgatar o 
Fassem . O Sr. Guaraci , respondeu  que o departamento de assistência tem feito um 
trabalho de prevenção, junto aos aposentados no controle de pressão arterial e diabete. 
Ressalta também que hoje o Fassem sente a carência de servidores e especialmente de 
uma assistente social,  e pensa que o sistema de palestras dos credenciados junto aos 
beneficiários é um dos objetivos da Assistência Médica. O Sr. Hermeto questionou 
quais as medidas a curto prazo que estão sendo tomadas e se o médico revisor está 
desempenhando seu papel a contendo. O Diretor de Assistência argumenta que o 
aumento dos custos deve-se também as novas tecnologias e também a faixa etária maior 
de beneficiários que  é entre 46 e 60 anos de idade . Quanto ao médico revisor,  diz que 
todos os procedimentos cirúrgicos são avaliados pelo médico revisor.  O Sr. Guaraci  
informa também  que todas as autogestões, estão passando por um período ruim e vê 
que uma das alternativas seria rever a entrada no Fassem de beneficiários, apenas 
quando estão próximos da aposentadoria .  Sobre o prazo de renovação dos 
credenciamentos foi informado que a mesma se dá em doze meses e é o Departamento 
financeiro quem confere.  Informa também , que a Comissão  criada agora para captação 
de     está trabalhando no sentido de fechar pacote com a Santa Casa . Foi entregue pelo 
Diretor de Assistência à Sra Jacqueline o  Plano de Ação do Fassem , que foi lido pela 
Presidente para posterior manifestação desse conselho. Por sugestão do Sr. Hermeto, foi 
solicitado que seja feito um ofício ao Presidente do Canoasprev solicitando a volta do 
Informativo do Canoasprev.  Nada Mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e 
por mim Mariza Hansen Rangel, lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será 
assinada pelos presentes.   


