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Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às trezehoras 
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,Jose  Hermeto lagranha, Susana Maria de Souza.  Suplentes, Rejane 
Fatturi Duarte,  Clari Anastacio Gialdi e Jari Rosa de Oliveira. Aberta a sessão 
pela sra. Presidente Jacqueline Amorim Remião com apresentação dos 
integrantes da Comissão de negociação do Fassem Sr Luis Louis,Sra Noeli 
Saugo, Elieth Vigano, Celia Guimaraes  e Ivane de Oliveira. Presente também 
Sr Diretor Guaraci G. Flor. A Presidente fez breve relato sobre pontos tratados 
em reuniões anteriores pelo Conselho que dizem respeito a situação financeira 
do Fassem que deixam todos  preocupados e  ansiosos demais  em reverter tal 
situação. Sra Jaqueline pediu esclarecimento sobre  boatos de que os usuários 
do fundo seriam atendidos pela Unimed no próximo ano. O Diretor explicou a 
questão, foi um mal entendido de um medico durante uma consulta, mas que 
ate o momento nada tem que faça-se pensar o contrario, é apenas um 
boato.Na continuidade respondeu a presidente sobre o atuário.O mesmo foi 
concluído e que ira agendar uma data para apresentação ao Conselho. 
Informou que esta procedendo edital para reabertura de credenciamento que 
será amplo e num período de doze meses. A seguir passou-se a debater sobre 
o plano de contenção dos gastos do fassem. Presidente lembrou que o mesmo 
ficou vinculado ao oficio que aprovou reajuste para consultas medicas. Sr 
Diretor primeiramente  esclareceu que os indicies de usuários titulares ainda é 
maior que o  número dos dependentes, sendo 4742 titulares e 4702 
dependentes, mas que já estão quase parelhos, que  causa preocupação sim, 
pois afeta a receita e a despesa do fundo. A seguir a comissão fez um relato 
sobre sua atuação. Que a mesma ampliou o fórum de discussão na construção 
das negociações  com os credenciados, das liberações de exames e materiais 
para os mesmos. Assim reparte com  o Diretor e a responsável pelo 
atendimento, Sra Noeli, a responsabilidade das liberações. O medico revisor 
Técnico não faz parte da Comissão, porém sempre que necessário é  solicitado 
sua participação. Sra Noeli colocou que este trabalho já  trouxe redução no 
montante dos exames de alto custo bem como nos valores gastos nestes 
procedimentos. A seguir trouxe alguns exemplos  para melhor compreensão de 
todos. A seguir Sr. Paulo Roberto, Diretor dos Recursos Humanos e interino 
como Diretor Financeiro, trouxe seu parecer sobre atual momento do Fassem. 
Foi enfático e incisivo na sua fala. Pediu ética a todos sobre o assunto e 
colocou que e muito serio o que esta acontecendo e esta apavorado com os 
números, pois os gastos estão disparados em relação ao arrecadado, alertando 
que não há mais tempo é já.Entende que os Fundos de Saúde estão 
enfraquecidos diante do mercado da Saúde. Que o Fassem perde seu grau de 
importância, mas alerta para o descompasso da receita e da despesa. O Fundo 
não suportara por mais tempo. A receita não faz frente a despesas. Existe a 
falta de repasse. Mas existe alguma saídas entre elas a urgência na revisão e 
alteração da legislação. Trouxe como exemplo a questão da urgência e 
emergência que esta na lei, pois mesmo no período de carência de ingresso  
esta regra não se cumpre.Também  com relação a ingresso de funcionários 
CLTs  temporários, funcionários não optantes que deixam viúvas que 



ingressam no Fassem, entre outros. Por fim solicitou a todos trato responsável 
com as informações elucidadas e que é preciso urgentemente  atitudes 
concretas. Conselheira Rejane lembrou que podemos entender como o 
Ipasem, que é um Fundo como o Fassem, esta fazendo para superar estas 
crises, pois ao que se sabe eles estão  dando conta. Presidente salientou que 
será preciso muita união e compromisso de todos, principalmente de toda 
Administração do Canoasprev. Conselheiro Hermeto foi enfático que este 
assunto é de responsabilidade da gerencia do Canoasprev. Sra Jaqueline 
reiterou a união de todos partindo da Presidência do Instituto. Sr Hermeto   
lembrou que o Conselho tem que insistir junto ao Sr. Prefeito, colocá-lo a par 
da situação. Comunicar  por tantas vezes necessário sobre a 
situação.Conselheiro Jari manifestou sugestão que deveria haver  um 
atendimento inicial, como uma triagem, a partir daí encaminhar aos 
especialistas. Deveria credenciar um prestador para este serviço. Sr Paulo 
sugeriu que se construa uma sugestão, esboço de alteração dos artigos da Lei 
4490/00 para se encaminhar as mudanças. Para concluir Sr. Paulo aponta que 
são duas frentes distintas a trabalhar uma em mecanismo para reduzir a 
despesas para não carregar na alíquota e outro mecanismo para maior 
captação de recurso para cobrir a receita. Sra Jaqueline sugeriu a Sra Elieth 
que protocole sugestões de mudança na Resolução do Fassem para se juntar 
ao estudo já realizado no Conselho anterior. Também reiterou ao Diretor Sr 
Guaraci para agendar  a reunião com atuário para se encaminhar as mudanças 
na legislação a posteriore. Sra Jaqueline solicitou ao Sr Paulo posição sobre as 
reformas no prédio do canoasprev. Este por sua vez trouxe um relato do 
andamento dos consertos. Também respondeu sobre o processo do pergolado 
informando que esta com o Departamento jurídico do canoasprev, em fase 
administrativa. Encaminhou-se envio de oficio ao Sr presidente solicitando 
posição e solução a este assunto. Nada mais havendo a tratar,foi encerrada a 
Reunião , confirmada para 22/11/12 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. 
 
 


