
Ata nº. 129 de 24/04/2008 – Conselho Deliberativo do Canoasprev 
 

Aos vinte e quatro 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, Éderson Frey Greff, José Hermeto Gadea Lagranha e Rejane Fatturi 
Duarte. Suplentes Jacqueline Amorin Remião e Luiz Roberto Jacoby. 
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. 128 e sua respectiva aprovação. Na 
seqüência, o Sr. Paulo informou que o levantamento sobre os valores pagos 
de anestesia pelo FASSEM solicitado na reunião anterior, está sendo 
realizado, mas que ainda não está completo. Informou, também, sobre o 
assunto referente às vacinas contra a gripe, que não será aplicado este ano, 
uma vez que não haverá tempo hábil, antes do início do inverno, para se 
estudar e estruturar a melhor forma de compra e aplicação das mesmas. 
Relatou, ainda, a respeito dos processos judiciais para devolução dos 
valores de contribuição para o FASSEM, que o SINPROCAN promoverá 
uma reunião para informação e esclarecimento aos usuários. Em seguida, a 
Sra. Rejane apresenta seu parecer sobre o processo nº. 13608/2008 de 
Inácio Ivo Glockner, em seu poder para relatoria, referente liberação de 
fonoaudiologia para o filho em razão de sua patologia. Seu voto, após 
análise do processo, foi pela manutenção das quatro sessões mensais com 
fator moderador de 10%, pois conforme atestado médico anexo, a criança 
possui patologia congênita e necessita desses atendimentos para sua 
recuperação. Sugerindo, também, estudo para revisão e alteração do 
regulamento do FASSEM, no que se refere a essas doenças. O Presidente 
do Conselho solicita laudo do médico revisor técnico do FASSEM sobre a 
patologia do menino, ficando este caso para ser revisto na próxima reunião. 
A seguir, a pedido do Sr. Cure, o Sr. Paulo dá informações gerais sobre o 
andamento da obra de construção da sede do Canoasprev. Ao final, foi 
agendada a próxima reunião para o dia oito de maio 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.  
 


