
Ata n°.215 de 20/10/2011 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte dias do mês de outubro 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 Amorin Remião, Miriam 
Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel e Teresinha Antqueviezc Pruciano. Suplentes, 
Rejane Fatturi Duarte e Jarí Rosa de Oliveira. Presente também o Diretor de Assistência do 
Instituto Guaraci Grebin Flor. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi 
procedida à leitura da ata nº 214 e sua respectiva aprovação. Após este momento, o Sr. 
Guaraci foi questionado sobre o cálculo atuarial do Fassem, e sobre a contratação do 
médico auditor. Com a palavra o Sr. Guaraci forneceu esclarecimentos sobre o cálculo 
atuarial. Informou que o fassem esta com sua reserva financeira comprometida. Explicou 
que esta situação tem como causas o atraso nos repasses patronais por parte da Prefeitura 
Municipal e o aumento nos preços dos procedimentos médicos principalmente nos hospitais. 
O Sr. Guaraci informou também que a Diretoria Executiva acordou em abrir novo edital para 
contratação do médico auditor, e que a tomada de preços acontecerá no próximo mês. 
Ainda com a palavra o Diretor de Assistência expõe que os servidores do fassem estão 
executando ações para minimizar os custos, e sobre os repasses patronais informou que a 
Diretoria Executiva esta cobrando a normalização do secretario municipal da fazenda e do 
prefeito municipal. Neste momento, a Sra. Jacqueline sugeriu que o conselho deliberativo 
em conjunto com o conselho fiscal agendasse uma reunião com o prefeito para também 
procurar uma solução para a normalização dos repasses. A Sra. Miriam expõe que tentará 
agendar esta reunião com o prefeito, caso não tenha êxito os conselheiros concordaram em 
comparecer no dia da audiência pública na prefeitura para falar com o prefeito. Em seguida, 
a Sra. Miriam questionou se foram canceladas cirurgias para conter os gastos do fassem. O 
diretor de assistência respondeu que não existe nenhuma determinação de cancelamento 
para cirurgias, as ações para conter os gastos encontram-se na linha administrativa, 
negociação com os credenciados, questionamento de procedimentos e alerta ao servidor 
dos gastos e descontos nas cirurgias e nos procedimentos de alto custo. Sobre este 
assunto, a Sra. Jacqueline sugeriu que o fassem exija mais de uma avaliação médica para 
autorizar as cirurgias e reforça a idéia de que é necessário criar uma comissão para ajudar o 
fassem a conter despesas, sugerindo assim nomes como dos servidores Miriam Oliveira da 
Silva, Paulo Ricardo Lopes de Souza e Paulo Roberto dos Santos e André Heck, para 
compor esta comissão. Na sequencia, a Sra. Miriam informou que vai encaminhar ofício para 
o Presidente Executivo do Canoasprev solicitando resposta sobre a modificação na política 
de investimentos do Instituto, questionando se o processo teve êxito e qual o valor investido. 
Em seguida, foram entregues os processos C0984/2011, referente ao atraso nos repasses 
patronais do fassem, e o processo C0987/2011, referente ao extrato do edital para 
contratação do médico auditor para o fassem. Sem mais, fica marcada a próxima reunião 
para o dia 03 de novembro de 2011. 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.  
 


