
Ata n°.225 de 26/04/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, José Hermeto Gadea Lagranha, Jacqueline Amorin Remião, Miriam 
Oliveira da Silva, Mariza Hansen Rangel, Nelma Terezinha Rodrigues Daniel e Monir Silva 
Saldanha. Suplentes, Clari Anastácia Gialdi, Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria de 
Souza. Presente também o Presidente Executivo do Canoasprev Sr. Marcelo José de Souza 
e o Diretor de Assistência do Instituto Sr. Guaraci Grebin Flor. Aberta a reunião pela 
presidente do Conselho Sra. Miriam, foi procedida à leitura da ata nº. 224 e sua respectiva 
aprovação. Após este momento, o Sr. Marcelo foi questionado sobre a dívida patronal da 
prefeitura municipal com o fassem. Sobre este assunto, o Presidente do Canoasprev expõe 
que de acordo com o Secretário Municipal da Fazenda, após o pagamento da folha dos 
servidores municipais o repasse patronal do fassem terá prioridade de pagamento. Sobre 
este assunto informou também que a dívida esta em aproximadamente cinco milhões 
oitocentos e noventa e três mil reais. Após este momento, a palavra foi concedida ao Sr. 
Guaraci que apresentou um relatório sobre as contas do Fassem. Através da exposição foi 
verificado um aumento crescente de despesas desde o ano passado. Este aumento deve-
se, segundo o Diretor de Assistência, em função de uma grande demanda de cirurgias. 
Afirmou também que o fassem esta em desequilíbrio financeiro, pois sua receita gira em 
torno de um milhão e trezentos mil reais e a despesa atingiu no mês de março um milhão e 
oitocentos mil reais, expõe que tal situação vem se agravando também pela falta de 
repasses patronais do executivo municipal para o fassem. Ainda com a palavra o Sr. Guaraci 
informou que estão sendo adotadas medidas preventivas para diminuir as despesas, como 
exemplo citou a avaliação dos procedimentos pelo médico auditor, a solicitação uma 
segunda opinião médica em alguns casos cirúrgicos, e o estudo para a contenção de 
cirurgias eletivas. Sobre este assunto o Sr. Marcelo expõe que cobrará do auditor médico 
uma maior atuação com os credenciados como hospitais e clínicas que absorvem grande 
parte dos recursos do fundo, tendo assim uma análise mais próxima dos procedimentos, e 
um acompanhamento do trabalho e do atendimento oferecido aos usuários do fassem. Com 
a palavra a Sra. Clari sugeriu a confecção e a distribuição aos usuários do fassem de um 
livro com o nome, endereço e telefone dos credenciados. Em seguida o Sr. Guaraci 
continuou a apresentação expondo que o fundo esta trabalhando com quatro tabelas de 
preços para credenciados, informou que cento e setenta e oito deles utilizam a A.M.B. 92, 
quatorze deles utilizam a UNIDAS 2004, um utiliza a C.B.H.P.M. 3ª edição e um utiliza a 
C.B.H.P.M. 4ª edição. Após esta exposição o conselho solicitou uma avaliação de quanto 
financeiramente cada tabela impacta as despesas do fassem, com isso o Diretor de 
Assistência se comprometeu em realizar tal avaliação e repassar as informações para o 
conselho. Sobre este assunto o Sr. Guaraci informou que se todas as tabelas fossem 
trocadas pela C.B.H.P.M. 4ª edição o aumento em alguns procedimentos chegaria a 45%, e 
que por isso procura negociar preços com os credenciados. Explicou também que o 
mercado é complexo e que o fassem é um cliente pequeno dificultando com isso as 
negociações. Na seqüência, o Sr. Marcelo foi questionado sobre o Projeto de Lei para 
criação e extinção de cargos do Canoasprev. Sobre este assunto o Presidente informou que 
o projeto encontra-se na Secretaria de Relações Institucionais onde aguardava o 
encaminhamento para a Câmara municipal para votação. Sem mais, ficou marcada a 
próxima reunião para o dia 10 de maio 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.  


