
Ata nº. 128 de 10/04/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, 
na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua XV de Janeiro nº. 
231, 4º andar, reuniram-se, em Reunião Ordinária, os membros do 
Conselho Deliberativo do Canoasprev, titulares, Carlos Alberto Ribeiro 
Cure, José Hermeto Gadea Lagranha, José de Jesus D’Ávila, Nelma 
Terezinha R. Daniel e Rejane Fatturi Duarte. Suplentes André Afonso 
Heck, César Natal Cemin, Jacqueline Amorin Remião, Luiz Roberto 
Jacoby e Rosane Fátima A. Haulbold. Presente, também, Paulo Roberto 
dos Santos, Presidente Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo 
Presidente do Conselho, Sr. Hermeto, foi procedida a leitura da ata nº. 127 
e sua respectiva aprovação. Foi informado que os Conselheiros Sr. Éderson 
e Sra. Mercedes avisaram que não poderiam comparecer a esta reunião. Em 
seguida, a Conselheira Jacqueline retoma o assunto referente processo nº. 
12561/2007, em seu poder para relatoria, sobre o valor cobrado pelos 
anestesistas dos usuários do FASSEM. Seu voto, após análise do processo, 
é favorável ao ressarcimento do valor integral pelo FASSEM quando o 
usuário não tiver opção de escolha na rede credenciada, e que esta regra 
fosse incluída no regulamento de benefícios do FASSEM. Após vários 
debates entre os Conselheiros, o Sr. Hermeto pediu ao Presidente 
Executivo do Canoasprev, que na próxima reunião apresentasse um 
levantamento de valores pagos de anestesia, conforme tabela AMB e o 
percentual de quanto isso representa na despesa do FASSEM. Devido a 
complexidade do caso, o processo continua em poder da Conselheira 
Jacqueline para ser revisto na próxima reunião. Na seqüência, o Sr. Paulo 
informa aos Conselheiros que a receita e a despesa do FASSEM, apuradas 
no exercício de 2007, fecharam em equilíbrio e falou também, sobre a 
importância do controle das despesas perante a receita recebida; de um lado 
há um constante movimento para ampliação dos benefícios, gerando 
pressão sobre a despesa além da variação dos custos com a saúde que 
normalmente supera a variação da inflação oficial; de outro, os servidores 
querem pagar cada vez menos, a exemplo dos professores que estão 
ingressando judicialmente para a devolução de valores vertidos para o 
fundo, assim como exigem que o desconto ocorra somente sobre uma 
matrícula. O relato do Presidente Executivo desencadeou vários debates 
sobre o assunto. Foi sugerido pelos Conselheiros que fosse colocado no 
Boletim Informativo, explicações sobre o FASSEM como, por exemplo, 
este ser um plano social e optativo. O Sr. José de Jesus perguntou sobre o 
andamento do assunto das vacinas contra a gripe, onde foi respondido pelo 
Sr. Paulo, que o mesmo está sendo estudado, uma vez que tem vários 
aspectos a serem analisados. Os Conselheiros solicitaram ao Sr. Paulo que 
traga simulações sobre este assunto na próxima reunião. A seguir, o 



Presidente Executivo fez os seguintes lembretes: houve avanço nas 
negociações referentes ao credenciamento do Instituto de Cardiologia com 
o FASSEM; será promovido pela AGIP, em Novo Hamburgo, nos dias 14, 
15 e 16 de maio, Seminário de Previdência cujo tema é Critérios de Gestão 
e Fiscalização dos RPPS – Legalidade Constitucional x Blindagem dos 
RPPS e em Canoas, no Auditório do Arquivo Histórico, parceria AGIP e 
Caixa Econômica Federal, no dia 28 de abril, Seminário sobre Planos de 
Investimento. Ao final, foi agendada a próxima reunião para o dia vinte e 
quatro de abril de 2008, às quatorze horas, na sala de reuniões do 
Canoasprev. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e por mim 
Tatiana Narciso, lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelos presentes.  
 
 
 


