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                               ATA 264ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 14 horas e 20 minutos, 2 

na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo 3 

andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, 4 

realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora 5 

Conselheira, Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi 6 

secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: 7 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 8 

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia 9 

Bacelar Rita, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato 10 

Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos, Sylvio Nogueira Pinto Júnior. 11 

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 12 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Luís 13 

Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Izabel Beloc 14 

Moreira Aragon. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, 15 

Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 16 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. III) 17 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata 18 

da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do 19 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. GP nº 20 

030/2012, da Diretoria de Previdência; Cópia do relatório do Censo Previdenciário das 21 

Pensionistas; Cópia do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 22 

01/03/2012, que consta a exoneração do Diretor Artur Desessards Junior do cargo de 23 

Diretor de Previdência do IPERGS; Ofício UG nº 07/03/2012, da União Gaúcha, 24 

solicitando resposta do Ofício 07/11/2011, reiterando esclarecimentos sobre Convênios 25 

IPE-Saúde para reforma do Estádio Beira-Rio; e Ofício nº 017/2012, do CPERS, com a 26 

mesma solicitação.   V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 27 

expedidas. VI) Pauta: A Vice-Presidente Conselheira inicia a sessão dizendo que foi 28 

convidada pela Presidência, no intuito de esclarecer a questão deste investimento 29 

envolvendo o dinheiro do FAS, para a reforma do Beira-Rio. Sendo que a Presidência 30 

deixou claro, que não houve nenhuma intenção de investimento, o que houve foi que o 31 
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Banrisul tinha um produto a oferecer, e a Presidência foi convidada a ouvir a oferta, o 32 

que gerou toda esta polêmica. A Autarquia pediu tranquilidade ao grupo e disse que 33 

este investimento não acontecerá. Falou também que a Autarquia irá encaminhar para 34 

o Conselho uma minuta, contendo diretrizes para aplicação do FAS, solicitando 35 

também um agendamento de sessão para apresentação da mesma. Conforme item da 36 

pauta, os Conselheiros iniciaram a discussão sobre as diretrizes para aplicação do 37 

FAS, salientando que ele é uma reserva e só pode ser usado na Assistência à Saúde, 38 

devendo estar sempre disponível para uso imediato. Portanto, o perfil das aplicações 39 

deve ser de curto prazo, devido ao fato de que, em qualquer momento de emergência, 40 

este dinheiro pode estar sendo requisitado. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti 41 

salienta que as questões referentes ao FAS, necessitam maiores debates. Coloca a 42 

importância de melhorar a qualidade do IPE-Saúde, antes mesmo de se pensar em 43 

aplicar o dinheiro do FAS. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos reforça a 44 

posição, que antes de aplicar os recursos devemos de ver a possibilidade de melhorar 45 

os serviços, até porque já deveríamos estar implantando a CBHPM, mas posiciona-se 46 

que enquanto isso não acontece não se pode perder o valor da aplicação. O 47 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima fala sobre os bens referentes ao FAS, seus 48 

investimentos e aplicações, pois todos os recursos do FAS são para aplicar em saúde 49 

e não podem ficar se depreciando. Ficou combinada com os Conselheiros uma sessão 50 

extraordinária no dia 14/03/2012, após as 16 horas, com o Assessor da Presidência, 51 

Alex Trindade, para a apresentação da minuta, que trata das diretrizes para a aplicação 52 

do FAS. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti colocou que, em reunião realizada com 53 

a Direção do CPERS, ficou decidido solicitar ao Conselho Deliberativo que peça 54 

manifestação oficial, junto à Direção do IPE, sobre as notícias vinculadas na mídia de 55 

um possível investimento com dinheiro do IPE-Saúde para reforma do Estádio Beira-56 

Rio, já que a categoria tem questionado de forma incisiva sobre essas notícias. Na 57 

seqüência, o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior relatou o Processo nº 31363-58 

2442/09-4, que trata da alteração da redação de parágrafo da Resolução-IPE nº 59 

330/2004, sendo aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros presentes. Logo 60 

após, foi realizado o sorteio do Processo nº 11986-2442/12-2, que trata do Balanço 61 

Orçamentário Patrimonial, ficando a responsabilidade do relato com a Conselheira Iria 62 
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Salton Rotunno.   Nos assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti 63 

coloca que o CPERS continua mantendo a posição de não indicar nome para as 64 

Diretorias de Saúde de Previdência. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior falou 65 

da sua preocupação com o sistema de telefonia do IPE, que não atende a necessidade 66 

dos usuários deixando muito a desejar, pedindo que o Conselho Deliberativo tome 67 

providências a respeito deste assunto. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos 68 

fala que está sendo cobrado sobre o atendimento pediátrico. Aproveita para esclarecer 69 

que tem conhecimento que não é um problema do IPE, mas sim de todos os hospitais 70 

e em todas as cidades. Coloca que havia casos graves em Santa Maria e Caxias, mas 71 

que o problema não está só lá e sim em todo o Estado, pois existe um número reduzido 72 

de médicos com esta especialidade. Porque o pediatra só ganha na consulta, e pela 73 

condição do paciente que não sabe se expressar a consulta muitas vezes é muito 74 

demorada. Coloca ainda que, devido a este fato, quando os segurados questionarem 75 

sobre o assunto, devem ser informados que é um problema nacional em função das 76 

peculiaridades desta especialidade da medicina. VII) Pauta da próxima sessão: 77 

Sabatina dos candidatos ao cargo de Diretor de Saúde e logo após 78 

encaminhamento do processo eleitoral dos Diretores de Saúde e Previdência. 79 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice- Presidente, 80 

encerrada a sessão às 16 horas e 20 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 81 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 82 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-83 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 84 

                           Sala Augusto de Carvalho, 07 de março 2012.   85 

 86 

                 87 

               Eliana Alves Maboni                                 Márcia Elisa Pereira Trindade, 88 

               Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     89 
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