
,Ata nº 239, de  14 de novembro de 2012. – Reunião Extraordinária 
 Aos  catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 
quinze horas, na sala da Reuniões do Canoasprev, localizada à Rua 
Inconfidência, 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião extraordinária os 
membros do Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares,  Jacqueline 
Amorim Remião , Mariza Hansen Rangel,  Monir Silva Saldanha, 
Teresinha A. Pruciano e Nelm T. Rodrigues Daniel. Suplentes: Clari 
Anastácia Gialdi, Rejane Fatturi Duarte e Adriana Trautmann e Suzana 
Maria de Souza. Tendo ainda a presença dos membros do Conselho Fiscal, 
Diretores do Canoasprev , servidores da Controladoria Geral do Município 
e servidores do Canoasprev . A presente reunião teve como objetivo 
apresentação do Cálculo Atuarial do Fasem,  que foi apresentado pelo Sr. 
Joel Fraga Silva ,  da CSM-Consultoria e Seguridade Municipal . Foram 
apresentados diversos pontos, que deverão ser analisados e estudos a fim de 
tentar voltar ao equilíbrio financeiro do Fundo de Assistência, tais como 
manter o limite prudencial de 5% , isto representa algo em torno de R$ 
850.000,00 como reserva, meta que hoje não está sendo atingida, pois 
contamos hoje com uma reserva de R$ 332.000,00. Outro ponto a 
considerar  e o alto percentual de usuários acima da faixa de 39 anos , isto    
representa 59,13% dos usuários. Foram apresentados pelo atuário, 
sugestões , para tentar  amenizar e tornar o fundo viável. Colocou-se a 
disposição para simulações que julgarmos necessárias. Encerrada a 
apresentação, ficou definido que pela urgência que o assunto requer, deverá 
ser apresentado algum projeto de alteração na lei do Fassem, pela diretoria 
de Assistência, a fim de ser apreciado e analisado pelo conselho, pois o 
assunto requer medidas urgente.  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.  
 


