
 

Ata n°. 260 de 18/07/2013 – Conselho Deliberativo d o Canoasprev 
 
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, 
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 Noeli Saugo, Jose Hermeto Lagranha, 
Zoe Machado, Mari Mantelli, Monir Saldanha, Nelma Daniel, suplentes Rejane 
Fatturi Duarte, Aires Vigel, Vilma Fernandes, Jane Arruda e Cesar Cemin. Não 
estavam presentes Sra. Terezinha Pruciano e Sr. Alvarez da Silva, suplente 
eleito. A reunião foi aberta pela Presidente com apresentação dos convidados 
Sra. Miriam de Oliveira, diretora do Fassem e Sr. Andre Heck adjunto no 
Canoasprev.A presença destes motivou-se pelo convite do Conselho para 
relatarem num breve histórico a situação do Fassem e trazer ao conhecimento 
deste conselho como estão as estratégias e andamento na recuperação do 
Fundo. Sr Andre no uso da palavra reiterou que a troca de alguns conselheiros, 
na eleição recente, requer visualizarem um panorama de todo Instituto. 
Explanou então sobre os ajustes realizados aqui no Canoasprev. Sobre a 
questão do atuário do Fapec Ressaltou que a previdência esta em equilíbrio 
financeiro, esta é uma questão equalizada.Na continuidade passou a explanar 
sobre o Fassem. A partir dos ultimo atuários, que indicava ser urgente um 
ajuste financeiro tomaram-se medidas.Atuou-se primeiro na gestão no Fundo, 
nas questões preponderantes que causaram o desequilíbrio financeiro. Vários 
foram os índices causadores desta situação; são alguns índices que é comum 
aos Fundos e também aos planos de saúde em geral. O fator de 
envelhecimento.Aqui no Fassem a média de idade, de acordo com ultimo 
levantamento realizado, é de 50 anos. Também custeio na área de saúde em 
virtude de novos procedimentos.  Essas questões geram um descompasso 
entre a receita e a despesa. Estão acontecendo ajustes para o equilíbrio. Mas 
ainda é preciso uma remodelagem. Neste sentido o Conselho anterior nos 
legou um estudo que resultou numa proposta de minuta para correções e 
melhorias neste sentido. Sr Andre salientou que é imprescindível estas 
alterações com a pena de não se ter mais assistência. Lembrou que o Fassem 
é um Fundo solidário na sua criação. Falou da reserva, que se tinha e que foi 
toda gasta.Também relatou o trabalho que estão realizando para parcerias 
junto aos credenciados . Conselheira Mari exemplificou que é muito pertinente, 
pois passou por uma situação de constrangimento, num credenciado. Que é 
fundamental resgatar esta parceira e confiança para o usuário ter bom 
atendimento. Ouve debate sobre este tema. Sra. Miriam exemplificou que 
existem muitas situações onde falta muita parceria. Tem clinicas que na 
consulta geram os exames naquele momento. Para completar Sr. Andre 
reafirmou mais uma vez a necessidade dos ajustes na estrutura do Fassem. 
Conselheiro Hermeto indagou de quanto esta a dívida do executivo para com o 
Fassem. Foi lhe respondido que esta na base de 3 milhões.Sra. Miriam tomou 
a palavra e interou os conselheiros sobre o momento que esta passando o 
Fassem. Colocou que esteve em reunião com o Secretario Bosio, Foi um 
momento esclarecedor. Foi abastecida com muitos números. Havia realizado 
levantamentos estatísticos reais, e que nesta reunião, de segunda-feira, 
conseguiu passar um panorama geral e atual da situação financeira do 



Fassem. Colocou como positivo esta ocasião e que o secretario entendeu e se 
esclareceu. Sr Presidente Sr. Claudio Schneider, então acordou com o 
secretario os repasses a partir de agora um atual e um atrasado. Conselheira 
Rejane perguntou se de concreto ficou acordado um cronograma para os 
repasses.  Sra. Miriam respondeu que nada ficou acordado oficialmente. 
Conselheiro Aires indagou se estes últimos repasses era referente ao ano de 
2012. Miram respondeu que o ano de 2012 esta em dia, que era referente ao 
período de janeiro e junho de 2013. Que será no terceiro dia útil, em contas 
distintas e separadas, nas datas distintas também. Sr Aires também solicitou 
esclarecimentos quanto ao artigo doze que diz ‘ compete ao Conselho 
Deliberativo comunicar ao Tribunal de Contas a falta do repasse. Sr Andre 
esclareceu que este é um artigo da Lei 4739/03 referente ao repasse do Fapec. 
É Lei especifica para o Fapec. Que a separação entre os Fundos Fapec e 
Fassem também é por força de lei Federal. Conselheiro Aires também fez 
indagações a partir do relatório do Sr Paulo Ricardo, ex-presidente do 
Conselho Fiscal. Conselheiro Hermeto explicou que em virtude do períodos 
longo sem repasses , também se perdeu os rendimentos deste montante. Isso 
fez com que fosse gastando a reserva até acabar. Houveram varias cobranças 
deste Conselho à presidência do Canoasprev alertando da possível falência, 
desde um ano atrás. Conselheira Rejane também lembrou que esta questão da 
falta do repasse foi um dos motivos , mas tiveram outros. A gestão para o 
equilíbrio entre despesa e receita colaborou em muito para a situação. Se 
tivesse o repasse mas não a gestão em nada mudaria a situação. Conselheiro 
Hermeto também elencou a falta do medico revisor , na época, Esse também 
foi um fator de desequilíbrio. Conselheira Vilma solicitou que os conselheiros 
gostariam de ver a minuta de sugestão para ajuste da Lei 4490/00. Na 
continuidade Sra. Miriam e Sr Andre reiteraram o acordado com o conselho 
anterior, tão logo seja revisada e ajusta será trazida ao conselho atual para que 
possa se interar da mesma. Para concluir Sr Andre passou a explanar itens 
como o Mari expressou sua confiança na atual administração do Canoasprev, 
na pessoa do Sr. Andre e da Sra. Miriam. Salientou que o s mesmos estão 
tendo atitudes para recuperar a saúde do fundo. Entende também que a gestão 
esta indo para o caminho adequado, levantando os custos,na aplicação dos 
recursos e na conversa direta com o credenciado para moralizar os gastos. Sr 
Andre conclui dizendo da importância do papel dos conselheiros, que serão 
sem-re o porta-voz dos colegas e os mediadores da conscientização dos 
usuários. Atuando para desmistificar os boatos e auxiliando no processo. Sra. 
Zoe salientou fortemente a sugestão de um trabalho junto com os colegas 
sobre a importância da conscientização sobre o Instituto, que ele é nosso. Que 
seja um trabalho direto nas secretarias . Sra. Rejane lembrou que havia este 
trabalho e que foi perdido. Sra. Zoe reforçou então a importância da retomada 
deste. Conselheiro Hermeto indagou sobre o medico concursado como revisor 
do Fassem. Sra. Miriam informou que o processo esta em andamento. Ela já o 
entrevistou. Percebeu nele uma vontade em atuar aqui e também em estudar 
as questões pertinentes a sua função. Informou também que esta demorando 
pois esta ocorrendo um desacordo na questão da carga horária dele.No 
primeiro edital foi colocado que eram 20 horas e posteriormente houve 
correção para 40 horas. Ela também endossou as palavras do Sr. Andre e 
salientou ética na atuação dos conselheiros. Lembrou que tudo é uma 
negociação. Que todos os ajustes propostos na minuta foram estrategicamente 



colocados para fins de negociações. Que pode ser aceito ou recusado. Sem 
mais Sra. Noeli agradeceu a presença e os trabalhos. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Reunião e por mim Rejane Fatturi Duarte, conselheira 
suplente do Conselho Deliberativo, lavrada a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada pelos presentes. 
 


