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Ata nº 448 - Conselho Deliberativo do CANOASPREV 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através da 

ferramenta de reuniões virtuais Google Meet, link https://meet.google.com/vwq-voux-kdr, 

reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Lucas Gomes da Silva, Gerson Luiz de 

Antoni, Flávio Fialho, Paulo Roberto dos Santos, Henrique Medeiros, Denise Pinzon e Márcia 

Sander para apreciação dos seguintes itens de pauta: 1 – Apreciação da Ata da reunião do dia 

06/04/2021; 2 – Apreciação da Ata da reunião do dia 27/04/2021; 3 - Apreciação da Ata da 

reunião do dia 18/05/2021; 4 - Participação da Diretoria Executiva; e 5 - Assuntos Gerais. 

Presidente Lucas procedeu a leitura das atas de nºs 445 e 446, relativas às reuniões dos dias 

06 e 27 de abril de 2021, respectivamente, que foram aprovadas pelos conselheiros presentes 

sem ressalvas. A ata de reunião do dia 18/05/2021 será enviada pelo Conselheiro Gerson por 

e-mail, para ser apreciada pelos demais conselheiros, tendo em vista que esta é a última 

reunião da atual composição do colegiado. A seguir, a vice-Presidente do CANOASPREV Clarice 

Lazzarin adentrou a reunião e saudou os presentes. Iniciou agradecendo aos conselheiros que 

estão encerrando o mandato pelos serviços prestados ao Instituto. Explanou sobre a situação 

do FASSEM, que vem passando por ajustes nas despesas com as ações informadas no ofício 

de 30 de março de 2021, mas que ainda não tem o real impacto financeiro dos ajustes. 

Informou que exames de alto custo estão sendo liberados aos poucos, de modo a atender os 

beneficiários. Relatou que está sendo preparada uma contratação de empresa de regulação 

em saúde, pois o CANOASPREV está com defasagem de recursos humanos e isso gera 

dificuldade em realizar os controles devidos. A empresa de regulação deverá prestar serviços 

de triagem, auditoria pré e pós procedimentos, atendimento telefônico 24 horas, dentre 

outros serviços, visando aprimorar os serviços e reduzir custos. As dificuldades financeiras 

crescem na medida em que a população de beneficiários tem idade elevada, custos altos e 

baixo valor de contribuição, e não se renova, pelo contrário, nos primeiros cinco meses deste 

ano 64 pessoas solicitaram exclusão do FASSEM. Conselheiro Gerson lembra a vice-presidente 

que ao conselho não foi enviada planilha sobre os gastos relacionados à covid-19. Clarice diz 

que tem a planilha e que enviará ao Conselho. Explana sobre as dificuldades na gestão com a 

falta de recursos humanos e dificuldades financeiras. Conselheiro Lucas questiona o 

andamento das alterações legislativas que foram aprovadas pelo conselho em momentos 

anteriores. Clarice informa que a Presidência tem reunião com o Prefeito agendada para o dia 

09/06 para tratar do projeto de lei e que esse deve ir em breve para votação. Aproveita para 

informar e convidar os conselheiros para assistirem a sessão da Comissão de Saúde da Câmara 

de Vereadores, pois a Diretoria executiva do CANOASPREV foi convidada para explanar sobre 

o FASSEM. Lucas questiona se a contratação para os serviços de regulação necessita de 

alteração na lei ou na resolução do FASSEM. Clarice informa que não. Conselheira Márcia 

solicita que Clarice relate novamente sobre a contratação da regulação pois teve dificuldades 

com a internet no início da reunião. Clarice informa que será uma prestação de serviços 

visando a regulação da saúde, com controles, auditorias, e até negociações de contratos e 
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procedimentos. Segue informando que foram realizadas alterações no layout do FASSEM, 

aumentando a equipe de atendimento e disponibilizando sala onde serão alocados os 

equipamentos para o atendimento por telemedicina. Conselheiro Henrique questiona em que 

fase está a contratação. Clarice diz que está em elaboração o Termo de Referência e que após 

elaboração será encaminhado ao centro de governo para conhecimento do Prefeito. Gerson 

questiona se os repasses do executivo estão em dia. Informa Clarice que estão rigorosamente 

em dia, que houve uma antecipação de repasses no mês anterior, e que o FASSEM receberá 

R$ 1.000.000,00 (um milhão) a título de doação do executivo municipal. Acrescenta que os 

pagamentos de credenciados estão em dia e que estão sendo liberadas cirurgias eletivas 

paulatinamente. Conselheiro Flávio pergunta sobre o contrato com o Hospital da PUC. Vice-

presidente Clarice informa que a PUC não quis renovar o credenciamento. Informa que o 

CANOASPREV está em negociação com o HUB Saúde Canoas do Hospital Moinhos de Vento, e 

que tem reunião agendada com o Hospital Universitário para tratar sobre a realização de 

cirurgias cardíacas. Conselheira Márcia diz que o Hospital da PUC apresenta altos custos, e que 

é contra a manutenção de contratos com dois hospitais de alta complexidade (Santa Casa e 

PUC). Afirma que a Santa Casa atende o FASSEM de forma excelente. Complementa que 

pacientes que eram atendidos na PUC foram encaminhados para outros hospitais. Gerson 

retoma o tema sobre o projeto de alteração da lei do FASSEM e questiona quais percentuais 

de alíquotas estão no projeto. Clarice diz que é contra o aumento de alíquotas, pois isso pode 

acarretar em perdas de beneficiários que não querem pagar mais pelo plano ou que pagarão 

menos em planos particulares. Conselheiro Lucas informa que no projeto encaminhado ao 

conselho está prevista alteração de alíquotas de servidores e patronal e recomenda atenção 

da diretoria sobre isso. Conselheiro Paulo ao falar sobre as alíquotas recomenda um olhar 

atento sobre possíveis alterações, levando em consideração que já houve aumento da 

alíquota previdenciária recentemente, que os servidores estão sem reajuste salarial, que 

podem ocorrer em breve outras alterações na previdência dos servidores (conforme relato do 

Presidente Valter em reunião anterior), ou seja, no contexto onde os servidores já contribuem 

mais e não tem reajustes um aumento de alíquota do FASSEM pode acarretar em uma 

debandada de beneficiários do fundo. Conselheiro Lucas concorda com as colocações de 

Paulo, e questiona se algum conselheiro necessita de mais algum esclarecimento da vice-

presidente. Não havendo mais questionamentos, a vice-presidente Clarice informa que enviou 

a proposta do PPA 2022-2025 do CANOASPREV para o Conselho, e que a chefe da unidade de 

contabilidade Carla Pagliarini, presente na reunião, explanará sobre o assunto. Clarice 

agradece pelo espaço e se despede da reunião. Lucas informa que na manhã do dia de hoje 

recebeu o PPA por e-mail e imediatamente repassou aos demais conselheiros, e passa a 

palavra para Carla Pagliarini tratar do assunto. Carla cumprimenta a todos e informa que o 

PPA 2022-2025 contém as metas estabelecidas pelo município, e que as taxas de reposição 

inflacionárias foram definidas pelo executivo municipal. Registra alguns pontos técnicos 

quanto aos aportes patronais do G1, e informa que o Instituto precisa entregar o PPA no 

máximo até dia 18/06/2021. Lucas agradece a participação de Carla, que se coloca à 



CANOASPREV  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 

disposição para quaisquer esclarecimentos e se despede. Haja vista a urgência na tramitação 

da demanda, o conselho elege Paulo Roberto como relator da proposta do PPA, que 

imediatamente inicia sua análise. Após alguns instantes, conselheiro Paulo apresenta sua 

relatoria, com parecer favorável à aprovação da proposta do PPA 2022-2025 do CANOASPREV.  

Conselheiros por unanimidade acompanharam o voto do relator. Presidente Lucas proclama 

aprovada a proposta do PPA 2022-2025. A seguir, Lucas informa que a conselheira Fernanda 

Beatriz da Silva, através do memorando nº 2021023811 renunciou ao mandato de conselheira. 

Assim, seguindo a ordem de nomeação do Decreto nº 200/2020, Denise Pinzon passa a ser 

titular do Conselho Deliberativo. Denise recebe os cumprimentos dos conselheiros que a 

desejam sucesso, e agradece. A seguir, Lucas lembra que esta é a última reunião da atual 

composição do conselho bem como sua última reunião no mandato de presidente, tendo em 

vista que a partir de 17/06/2021 os novos eleitos iniciam seus mandatos e será escolhida nova 

diretoria, e agradece a colaboração e o empenho de todos, desejando sucesso aos 

conselheiros que foram reconduzidos e aos que se despedem do colegiado. Nada mais 

havendo a tratar, digitou-se a presente ata que, após apreciada e aprovada pelos conselheiros, 

será publicada na página do CANOASPREV na internet. 


