
Ata n°.210 de 18/08/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Jacqueline Amorim Remião, Miriam 
Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Teresinha Rodrigues Daniel e Monir Silva 
Saldanha. Suplentes, Clarí Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte, Jarí 
Rosa de Oliveira e Suzana Maria de Souza. Presente também os membros do Conselho 
Fiscal titulares, Paulo Ricardo Lopes de Souza, Lia Bernadete de Oliveira Greff, Ioni Iris 
Knak, Ademir Jorge da Silva e Francisco de Paula Figueiredo. Suplente, Rosa Maria 
Grassmann Kulzer e Cesar Roberto Wolf. Presente também o Diretor Administrativo Paulo 
Roberto dos Santos e a Diretora Financeira Dinorá da Luz Dorneles. Aberta a reunião pela 
presidente do Conselho a Sra. Miriam agradeceu a presença dos integrantes do executivo 
que atenderam a solicitação dos conselhos para participar da reunião, sobre isso o Sr. Paulo 
informou que o Presidente do Canoasprev Haroldo Carvalho Leão e o Diretor de Assistência 
Guaraci Grebin Flor estão de férias e por isso, não puderam estar presentes. Em seguida o 
Presidente do conselho fiscal Sr. Paulo Ricardo expõe a importância da presente reunião 
para assuntos pertinentes aos dois conselhos, neste momento a Sra. Dinorá entrega o 
relatório solicitado pelo conselho fiscal. Na sequencia, a Sra Clari solicitou informações 
sobre a dívida patronal referente ao processo de reestruturação do Regime Próprio de 
Previdência ocorrido no ano de 2006, e também uma maior transparência nas contas do 
Instituto. Com a palavra o Sr. Paulo Roberto fez um breve histórico sobre o assunto, e 
informou que a reestruturação teve envolvimento do executivo e legislativo do município e o 
aval do ministério da previdência, sobre a transparência o Sr. Paulo Roberto expõe que o 
material disponível é técnico e pouco didático, são tabelas que tratam da amortização da 
dívida, que é reajustada anualmente de acordo com o IPCA. Após este momento, o Sr. 
Paulo Roberto foi questionado sobre o repasse patronal do Fassem, respondendo informou 
que os repasses deste ano estão em dia e que estão pendentes repasses de alguns meses 
do ano passado. Sobre isso declarou que existe a cobrança por parte do Canoasprev e a 
ciência do Prefeito Municipal e do Secretário da Fazenda sobre este débito. Em seguida, foi 
exposto pelos conselhos a preocupação com as despesas do Fassem, o Sr. Paulo Roberto 
informou que as despesas encontram-se perto da igualdade com a receita, expõe que este 
ano o cálculo atuarial, já em processo de contratação, vai dimensionar as reservas e prever 
as ações para diminuir as despesas e aumentar a receita. Sobre este assunto, os 
conselheiros comunicaram a preocupação com a ausência do médico auditor do fassem, 
assunto pertinente nas reuniões dos dois conselhos, e que segundo eles deveria ser 
resolvido com nova abertura de processo licitatório para contratação de empresa deste ramo 
de atividade até que aconteça o chamamento do concurso. Com a palavra o Sr. Paulo 
Roberto informou que o projeto de Lei referente à criação dos cargos esta no gabinete do 
prefeito aguardando encaminhamento para o legislativo, fez também um breve histórico de 
todas as tentativas de sanar esta lacuna no fassem, como a abertura de três processos 
licitatórios e a tentativa de cedência de dois médicos da Prefeitura Municipal, como não 
houve sucesso em nenhuma delas a alternativa foi à abertura do concurso para a 
contratação deste profissional, mas que vai levar ao executivo do Instituto a solicitação feita 
pelo conselho. Neste contexto a Sra. Miriam expressou sua opinião sobre o tema em 
consonância com o Sr. Francisco, de que o fassem necessita de gestores qualificados para 
negociação de procedimentos médicos respaldando as glosas médicas e fazendo linha de 
frente nas negociações com os credenciados, não deixando ao médico auditor toda a 
responsabilidade, deve ser um trabalho conjunto entre técnica e gestão para dar certo. Na 
sequencia os conselheiros foram convidados pelo Sr. Paulo Roberto a participar do 
Seminário de Qualificação para os Conselhos de Regimes Próprios de Previdência Social, 
organizado pela AGIP – Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública. Em 
seguida, a Sra. Dinorá informou que tem prazo até o dia 26 de agosto para encaminhar o 
orçamento para a Prefeitura Municipal, sendo assim, o Sr. Hermeto solicitou a convocação 
de uma reunião extraordinária no dia 24 de agosto, para discutir o processo do qual é 
relator, o conselho aceitou a solicitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião 



e por mim, Carla Pagliarini, lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada 
pelos presentes. 
 
 


