
Ata n°.223 de 29/03/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e doze, 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, Jacqueline Amorin Remião, Miriam Oliveira da Silva, Mariza Hansen 
Rangel, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Clari 
Anastácia Gialdi, Adriana Trautmann, Rejane Fatturi Duarte. Presentes também o Sr. 
Guaraci Grebin Flor, Diretor de Assistência do Canoasprev e o Sr. Dílson Pinheiras Médico 
Auditor do Fassem. Aberta a reunião pela presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida 
à leitura da ata nº. 222 e sua respectiva aprovação. Após este momento, a Sra. Miriam 
passou a palavra para o Sr. Dílson para sua apresentação. Em sua exposição o médico 
auditor apresentou seu trabalho como fiscal de contas tendo como premissa o respeito pela 
necessidade do paciente. Ressaltou que uniformizar as contas do fassem é importante, pois 
o atual modelo de faturamento levando em conta várias tabelas de preços dificulta o cálculo 
de gastos do fundo. Mencionou também que é importante para o fassem ter um servidor 
efetivo como médico auditor, e que se propõe a ajudar no plano de ação para conter os 
gastos. Na seqüência, o Diretor de Assistência faz uma apresentação das receitas e 
despesas do fassem referente ao ano de 2010. Com a palavra o Sr. Guaraci informou que, a 
dívida patronal da prefeitura municipal com o fassem já chega a seis milhões de reais e que 
por este motivo o fundo esta descapitalizado. Sobre este assunto a Sra. Miriam informou que 
tentou entrar em contato com o gabinete do prefeito, mas por causa das reuniões referentes 
ao plano de carreira dos servidores e de uma viagem feita pelo Prefeito não conseguiu 
resposta sobre a reunião entre o conselho e o prefeito. Em seguida, foram discutidos com o 
Sr. Guaraci assuntos pertinentes ao fassem, como a avaliação atuarial para a unificação das 
tabelas de preços e a necessidade de novos credenciamentos. Sobre isso o Sr. Guaraci 
informou que abrirá novos editais para credenciamentos e tentará junto ao gabinete do 
presidente um prazo maior para os contratos diminuindo um pouco a burocracia tornando 
mais acessível o credenciamento. Sem mais, ficou marcada a próxima reunião para o dia 12 
de abril de 2012.  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.  


