
Ata n°. 237    de  18/10/2012 – Conselho Deliberati vo do Canoasprev 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na 
rua Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares Jacqueline Amorin 
Remião, Monir Silva Saldanha,Jose  Hermeto lagranha,Teresinha A.Pruciano 
Suplentes, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte e Clari Anastacio Gialdi.  
Aberta a sessão pela sra. Presidente Jacqueline Amorim Remião recebendo e 
saudando a presença dos integrantes do Conselho Fiscal do Canoasprev Sr 
Presidente Paulo Ricardo Lopes de Souza, conselheiros Ademir Jorge da Silva, 
Ione Iris Knak e Lia Bernadete Oliveira Greff. Comunicou a falta das 
Conselheiras Miriam O. da Silva e Mariza H. Rangel.  Na continuidade Sra 
Presidente apresentou o gráfico das receitas e despesas do Fassem. Sr Paulo 
Ricardo, presidente do Conselho Fiscal, analisando o relatório de agosto/2012 
constatou um dado que chamou atenção.Hoje o fundo tem 33% de usuários 
titulares e 50% de usuários dependentes. Este dado traduz um desequilíbrio 
nas alíquotas. O Calculo atuarial já alertava para o déficit das alíquotas desde o 
ano de 2009 alertando para esta correção. Seguiu-se debatendo sobre a 
situação do Fassem. Foi bastante discutido a questão da Gestão do Fundo. 
Conselheira Rejane  lembrou que são frentes diferenciadas que devem ser 
amplamente discutidas. Uma e a revisão dos artigos da Lei  4490/00 que criou 
o Fassem , desde o artigo I, onde devera definir quem é o servidor publico. 
Também uma revisão  no art. IX que estabelece os dependentes e suas 
alíquotas de contribuição. Outra é toda a gestão interna dos recursos. Na sua 
visão não basta corrigir alíquotas  se não corrigir a gestão logo será 
insuficiente. Sr Paulo Ricardo colocou que vem sugerindo uma grande 
assembléia, um grande debate para que todos aqui do Instituto sejam 
consciente da situação e  mobilizem esforços em alternativas para sanar a 
situação. Neste momento houve varias discussões sobre causas diversas da 
atual conjuntura. Falou-se sobre requisições para exames em laboratório 
autorizados pela internet. Conselheira Clari indagou porque filhos maiores 
devem apresentar certidão atual para renovar  a carteira. Conselheira Rejane 
fez breve histórico explicando essa solicitação. Conselheiro Munir  sugeriu 
debate amplo no sentido de revisão da constituição do Fundo colocando-o em 
comparação na atual conjuntura dos Planos de saúde. A Presidente reforçou 
que junto com  apresentação  do Atuário, que segundo consta esta em fase de 
construção, se oportunize também este grande debate. Sr Paulo Ricardo diz 
que hoje o Fassem esta mais para uma cooperativa onde os usuários 
contratam prestadores de serviço. Conselheira Adriana concorda também que 
a gestão não anda nada bem. Parece que a diretoria não caminha junta, isso 
desmobiliza. Conselheiro Monir retoma a idéia de um seminário para tratar 
deste assunto. Conselheiro Hermeto sugere uma equipe especializada para 
estudar profundamente o fundo e encontrar alternativas.E uma atribuição do 
gestor do Canoasprev. Na analise geral dos conselheiros o Fundo esta no meio 
de uma avalanche de mudança nas questões de Saúde. É uma autarquia  num 
mercado de Planos de Saúde Privado. Na continuidade a presidente Sra 
Jaqueline  leu o item,  do relatório mensal que é enviado ao Conselho Fiscal,  
das despesas administrativas. Sr Paulo Ricardo colocou que foi persistente no 
detalhamento e assinatura de toda diretoria responsável  pelo relatório, o 



mesmo era muito geral. Ele colocou uma constatação , neste relatório, o gasto 
com a folha de pagamento do fassem e maior que a do Fapec. É curioso, pois 
o fassem tem bem menos funcionários em folha do que o Fapec. Foi levantada 
varias hipóteses sobre este dado. Sr Presidente do Conselho fiscal encerrou 
colocando a todos que já deliberou uma solicitação pedindo maior 
detalhamento e clareza deste item no próximo relatório. Conselheiro Munir 
sugeriu a criação de uma comissão  de Conselheiros para ir ate os gestores do 
Canoasprev para se  clarear ações  que visem melhorar e recuperar o Fundo 
de Saúde. Acolhida a sugestão os conselheiros indicaram nomes e 
compuseram a comissão com Sr. Monir, Sra Adriana, Sra Lia, Sra Rejane, Sr 
Paulo Ricardo. A Presidente sugeriu a comissão como ponto de partida que 
estabeleça um cronograma, a partir da contratação do atuário em 1/08/12 que 
ira nortear um cronograma de ações  e com esse comece a sentar junto as 
gerencias . Nada mais havendo a tratar,foi encerrada a Reunião , confirmada 
para 1/11/12 a próxima reunião e por mim Rejane Fatturi Duarte, conselheira 
do Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelos presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


