
Ata n°.227 de 31/05/2012 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos trinta e um dias do mês de maio 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, Mariza 
Hansen Rangel. Suplentes, Adriana Trauttmann, Rejane Fatturi Duarte e Suzana Maria de 
Souza. Presente também o Sr. José Marcelo de Souza, presidente executivo do Canoasprev 
e o Sr. Guaraci Grebin Flor, Diretor de Assistência do Instituto. Por motivos de ordem 
profissional não estavam presentes nesta reunião a presidente do conselho Sra. Miriam 
Oliveira da Silva e o vice-presidente Sr. Monir Silva Saldanha, por isso a reunião foi aberta 
pela secretária do conselho Sra. Mariza Hansen Rangel. Aberta a reunião pela secretária do 
Conselho Sra. Mariza, foi procedida à leitura da ata nº. 226 e sua respectiva aprovação. 
Após este momento, foi entregue ao conselho o processo C 0166/2012, referente à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2013, o processo foi entregue para o Sr. Hermeto 
para relatoria. Na seqüência, o conselho questionou o Sr. Marcelo sobre a dívida patronal da 
prefeitura municipal com o fassem. Sobre este assunto o presidente informou que houve 
uma diminuição da dívida em aproximadamente três milhões, e também informou o 
recebimento de um e-mail do Secretário Municipal da Fazenda Sr. Marcos Bósio, expondo 
que a dívida será paga em repasses parcelados a partir de julho deste ano. Ainda com a 
palavra o Sr. Marcelo comunicou ao conselho da sua participação no seminário da 
Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública. Em vista disto mostrou sua 
preocupação com os investimentos do Canoasprev, pois o mercado financeiro não tem 
estimulado a valorização destes investimentos e que por este motivo sugere que os 
conselhos, o comitê de investimentos e a diretoria executiva conversem sobre a 
diversificação destes investimentos para tentar aumentar a valorização do montante 
financeiro do Instituto. Em seguida, o Sr. Marcelo apresentou ao conselho uma tabela com a 
nominata dos Cargos de Confiança e Chefias que fazem parte da grade funcional do 
Canoasprev e também o organograma funcional do Instituto. Sobre este assunto o 
presidente foi questionado sobre as atribuições dos cargos de confiança nomeados e neste 
contexto foi sugerido pelo conselho um estudo da alteração do organograma funcional do 
Canoasprev, pois o Instituto conta com aproximadamente 60 servidores e nas áreas de 
serviços fundamentais os responsáveis não vem sendo recompensados, pois não há uma 
previsão de chefias para estes casos na Lei de criação do Canoasprev. Ainda sobre este 
assunto, o Sr. Guaraci informou que está em estudo uma reestruturação no setor de 
atendimento do fassem, a idéia é unir os setores de atendimento, cadastro e confecção de 
carteiras, para suprir a falta de servidores, e também redesenhar o setor para que o 
atendimento fique mais ágil, eficiente e menos insalubre para os servidores que nele 
trabalham. Em seguida, o Sr. Marcelo foi questionado sobre a Lei de criação e extinção de 
cargos no Canoasprev. Sobre este assunto, o presidente informou que o processo continua 
aguardando a votação na Câmara de Vereadores. Na seqüência, foi analisado o processo 
C0891/2012, referente ao reajustes de valores para as consultas médicas dos credenciados 
ao fassem. Com a palavra a relatora do processo Sra. Jacqueline, vota desfavorável à 
concessão do reajuste aos credenciados. A relatora justifica o seu voto pelo desequilíbrio 
financeiro do Fassem, concordou que o valor proposto é condizente com o mercado e que o 
reajuste é necessário, mas entendeu que para ser concedido se faz necessário à 
apresentação de um plano de ação com foco na contenção de despesas do fassem, para 
que assim o fundo possa suportar mais esta despesa financeira. Sobre este assunto o Sr. 
Guaraci informou que necessita de uma resposta do conselho, pois alguns credenciados têm 
a intenção de se descredenciar caso o reajuste não seja concedido. Como não houve 
consenso entre os conselheiros foi marcada uma reunião extraordinária para o0 dia 06 de 
junho de 2012 para tratar exclusivamente deste processo.  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.  


