
Ata nº. 127 de 27/03/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às 
quatorze horas, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua 15 de 
Janeiro nº. 231, 4º andar, teve início a Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo do Canoasprev. Presentes os conselheiros titulares, Éderson 
Frey Greff, José de Jesus D’Ávila, Carlos Alberto Ribeiro Cure, Mercedes 
Lúcia Carbonera, Nelma Terezinha R. Daniel e Rejane Fatturi Duarte. 
Suplentes,  André Afonso Heck, César Natal Cemin, Luiz Roberto Jacoby e 
Rosane Fátima A. Haulbold. Presente, também, Paulo Roberto dos Santos, 
Presidente Executivo do Canoasprev. Aberta a reunião pelo Vice-
Presidente do Conselho, Sr. Éderson, que de imediato solicitou a leitura da 
ata nº. 126, cujo teor submetido ao plenário obteve a aprovação. A seguir, o 
Sr. Éderson apresenta o processo nº 13608/2008 de 11/02/2008 de Inácio 
Ivo Glockner, em que o requerente solicita a liberação de fonoaudiologia 
para seu filho em razão da severidade da doença que acomete a criança 
desde o nascimento. O processo foi distribuído para a conselheira Rejane 
para relatoria. Na seqüência, a conselheira Rejane expôs aos presentes o 
relatório sobre o processo 1624/2008 em que Rute Marques Vargas 
solicitação isenção do fator moderador das quatros consultas mensais de 
psicologia a partir de um ano de tratamento. Sugere a conselheira a análise 
atuarial para, se for o caso, alteração do regulamento de benefícios. A 
proposta aprovada pelos demais conselheiros. Logo após a conselheira 
Mercedes, relatora do processo em que a empresa Zechlinski impetrou 
recurso para que a sua proposta financeira seja reconsidera pelo Conselho, 
sugere o encaminhamento de consulta ao IGAM antes da formulação de 
seu parecer definitivo. Endossada a proposta pelos demais conselheiros 
com a ressalva que após o parecer do IGAM seja agendada uma reunião 
extraordinária para tratar esse assunto. O conselheiro José D’Ávila solicita 
a análise da Diretoria Executiva, em especial do Departamento de 
Assistência, para o fornecimento de vacina contra a gripe para todos os 
optantes do sistema de saúde.  Ao final, foi agendada a próxima reunião 
para o dia dez de abril de 2008, às quatorze horas, na sala de reuniões do 
Canoasprev. Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente Ata, por mim, 
Paulo Roberto dos Santos, que, após lida e aprovada, será assinada pelos 
presentes.  
 
 
 


