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Ata nº.  327 de 04/02/2016 – Conselho Deliberativo do CANOASPREV 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às treze 

horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, 

localizada na Rua Inconfidência nº. 817, 3º. andar, Canoas/RS, reuniram-se 

em reunião extraordinária os membros que compõem Conselho 

Deliberativo do CANOASPREV. Titulares: Jose Hermeto Lagranha, Jari 

Rosa, Aires Vigel, Cesar Cemin, Rejane Fatturi Duarte e Ricardo Gomes. 

Ausentes com justificativa Leonardo S. Machado, com pauta previamente 

encaminhada de assuntos gerais, leitura da ata anterior e apreciação do 

cálculo atuarial e segregação de massas. Sr presidente iniciou com leitura 

da última ata pelo secretario conselheiro Cesar Cemin. Apos lida foi 

aprovada pelos presentes. Continuando Sr. Hermeto retomou o assunto da 

ultima reunião que trata do estudo do atuário a pedido do Executivo da 

prefeitura para redução dos repasses com a patronal ao fundo de 

aposentadoria do Canoasprev.  Presidente fez relato da negociação 

realizada no ano de dois mil sete atualizando os conselheiros presentes. A 

seguir comparecem ao Conselho Sra. Miriam e Sr Andre juntamente com 

os Srs. atuários para esclarecimentos técnicos do estudo realizados por eles. 

Apresentados Sr. Joel fez uma introdução ao assunto lembrando que e um 

estudo e sugestão para ser aprovado aqui e dar continuidade ao processo.  

Conselheiro Hermeto indagou se a parcela sugerida para o Canoasprev 

assumir que seria de R$700 mil reais também esta contido a parte do 

empregador. Sr Joel passa a explicar todo o contexto do RPPS (regime 

próprio de previdência social).  Estes sistema começou em 1984(mil 

novecentos e oitenta e quatro). Porem o sistema era deficitário e não 

atendia de forma concreta as aposentadorias. Em 1998 (mil novecentos e 

noventa e oito) por forca de Lei Federal houve uma adequação dos RPPS 

saindo da forma empírica para realmente atender as aposentadorias 

publicas. Na época Canoas optou por regime de segregação de massas 

porem de forma ainda não correta. No ano de 2011(dois mil e onze) houve 

nova negociação onde foi corrigido o modelo adotado. Nos dias de hoje o 

Ministério da Previdência não aceita mais este modelo (uma parte regime 

de caixa e outra regime capitalizado). O atuário colocou que quanto mais se 

aumentar o regime capitalizado melhor será. Após esta explicação passou a 

responder ao Conselheiro Hermeto de como o empregador vai pagar. 

Segundo ele o município aporta o dinheiro para cobrir os grupos sugeridos. 

O calculo faz a indicação determinando o montante necessário para o 

município. Este passa assumir uma alíquota suplementar. Assim financia a 

reserva. Sr Hermeto pergunta qual seria esta alíquota. Esta calculado dentro 

da alíquota total de 27,7 %. Desta maneira com a atual alíquota. Os que 

entram no grupo financiado seriam os pensionista do grupo financeiro, 

conforme indicação de vaga. Este indicativo será sempre apontado pelo 
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atuário todo ano. Conselheiro Jari pondera que os servidores que 

ingressaram antes de 1998 são do grupo da prefeitura, então os seus 

pensionistas irão aumentar o grupo. Sr Joel lembrou que todo estudo e 

embasado em estatística. Os futuros entrarão à medida que houver espaços 

para estes. Frisou que o Canoasprev é o gestor da previdência do município 

e que o Instituto tem uma responsabilidade solidaria. Os estudos atuariais 

estão alertando e sugerindo que se faca a mudança. A segregação é nociva, 

e a situação será revertida aos poucos como esta se sugerindo agora. Este 

será o primeiro passo. Hoje tem suporte técnico (os atuários). Este suporte 

esta avaliando todos os riscos e indicando saídas. Esta e a primeira 

mudança e com equilíbrio. Sr Joel também recomendou que se continue 

constantemente avaliando os RPPS da união, pois há indícios de aumento 

de alíquotas.  Sr Hermento pergunta se este e o cenário escolhido e 

indicado e se os terceirizados também vão entrar? Esta entrada poderá 

impactar as alíquotas. O correto e a entrada através de concurso publico 

para ir oxigenando. Mas o que impacta mesmo e o passado os que não 

contribuíram. Por isso deve se estar sempre atentos. Finalizando Sr Andre 

agradeceu a presença dos atuários. Enfatizou também que a escolha do 

cenário três, este que foi explicado, também e claro para o Instituto uma 

vez que o estudo prestado pelo atuário tem o compromisso de respaldar o 

Canoasprev na sua gestão do RPPS e que o regime de alíquotas esta sendo 

preservado, contemplando a gestão fazendária do município e atendendo a 

gestão previdenciária. Retiraram-se então os atuários. Sr Hermeto 

perguntou a Presidente do Canoasprev Sra. Miriam como esta a situação 

financeira do Fassem no sentido dos repasses. Sra. Miriam colocou que em 

reunião com Sr Prefeito ficou acertado que o valor de Imposto de Renda 

que o Instituto repassa a prefeitura fique na patronal do executivo para ir 

abatendo a divida.  Foi um passo significativo para equilíbrio do Fundo de 

Saúde. Sr Hermeto perguntou qual o valor da despesa do Fassem no ano de 

2015(dois mil e quinze). Presidente informou ser de R$ 22 milhões no ano. 

Sr Andre elucidou que o programa novo muito tem contribuído em 

resultados para adequação da despesa.  Os resultados são positivos. Sra. 

Miriam colocou que são constantes os manejos administrativos dentro da 

receita. Num segundo momento será feita toda adequação no sistema com 

as contas dos hospitais. Ela acredita que será enxugado ainda mais. 

Colocou também quando findar a divida do executivo com o Fassem este 

terá seu fundo novamente. Acredita que ate mês de abril estará tudo 

integrado no sistema novo. Lembrou a todos que venham ate o setor da 

Carteirinha para registar-se no sistema digital e trocar as carteiras. 

Informou também que o médico revisor tem participação constante e 

consistente. A pressão dos cardiologista para que se adote a tabela da 

Copicar esta bem forte e que aos poucos e constante negociação esta se 

conseguindo reverter. Todo o trabalho de gestão é considerado a partir da 
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receita do fundo. Sra. Miriam interou o conselho sobre a nomeação da 

indicada para Diretora de Assistência Sra. Jaqueline Remião e que já esta 

no Fassem atuando. Este foi o motivo da urgência em se adequar a 

legislação. Agradeceu a todos e retirou-se. Sr Presidente apresentou a 

colega Adriane Neves que esta sendo indicada para a vaga da Conselheira 

Rosani, atual conselheira tutelar. Na continuidade conselheiro Jari e relator 

do of. CO151/16 passou a relatar seu oficio. Observou que os estudos do 

atuário são de vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze e que agora 

e que chegou a este conselho. E um assunto denso. Sua relatoria consta dez 

paginas. Fez um relatório com ajuda técnica. Como o assunto devera ser 

bem discutido sugeriu que o avançado da hora não recomenda faze-lo. Sr 

Presidente entendeu e pediu para que o Conselheiro Jari repasse via email o 

conteúdo do seu oficio para que todos possam ler e que a próxima reunião 

ordinária seja a pauta o estudo do tema deste oficio para apreciação. Todos 

os conselheiros concordaram. Nada mais havendo a tratar Sr Presidente 

agradeceu a presença encerrando a reunião e eu Rejane Fatturi Duarte 

lavrei a apresente ata, que será lida e aprovada pelos demais e após 

publicada no site do Canoasprev. XXX 

 

 

 


