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                               ATA 267ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 14 horas, na sala 2 

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

prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, Fábio 5 

Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana 6 

Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença 8 

dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, Cláudio 9 

Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Izabel Beloc 10 

Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo 11 

Roberto Machado Campos, Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas 12 

apostas em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 13 

fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Iria Salton Rotunno. A Conselheira 14 

Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana Peretti. Conforme 15 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 16 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. III) Leitura e aprovação da ata da 17 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois 18 

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 19 

IV) Correspondências Recebidas: Of. GP nº 45/2012, solicitação de pauta; 20 

Solicitação da apresentação das certidões negativas faltantes descritas na ata da 265ª 21 

sessão ordinária. V) Correspondências Expedidas: Resposta do e-mail da servidora 22 

Sra. Maria Josefina dos Reis Allgayer, sobre a exoneração do Dr. Cláudio Ribeiro; e 23 

resposta do e-mail do Sr. Jorge Perácio sobre o convênio junto às obras do Beira-Rio;; 24 

Ofício nº 11/2012, reiterando os termos do Ofício nº 59/2011, solicitando informações 25 

sobre a participação de investimento do FAS no Beira-Rio; Ofício nº 13/2012, com 26 

solicitação sobre o cumprimento da Lei Complementar nº 12.134/04; Solicitação de 27 

documentos ao Dr. Antônio de Pádua, certidão negativa a Justiça Federal e a ausência 28 

de processos administrativos criminal junto ao IPE. VI) Pauta: Na seqüência, o 29 

Presidente Fábio Duarte Fernandes chama os Assessores da Presidência, Sr. Paulo 30 

Garagorri Lago e o Sr. André Neves da Silva, para fazer a apresentação da proposta 31 
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de ampliação da carteira de convênios do IPERGS. Os Assessores iniciam colocando 32 

sobre a arrecadação em 2011, sobre o número de consultas, salientando as cidades de 33 

Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. Relataram, também, sobre o resultado dos 34 

convênios de 2007 à 2011, e destacaram o impacto positivo da carteira de convênios. 35 

Na sequência, os Conselheiros fizeram várias perguntas aos Assessores, dando início 36 

à discussão sobre o assunto. Após o debate, o Assessor Paulo Garagorri Lago reafirma 37 

o pedido da Assessoria e da Presidência, de que seja abrandada a Resolução nº 12, 38 

na medida em que sejam analisados os dados de cada Prefeitura, revendo assim a 39 

conveniência ou não de contratos com as mesmas. O Presidente Fábio Duarte 40 

Fernandes agradece aos Assessores pela explanação, diz que o Conselho irá debater 41 

o tema, pois se sente no compromisso de melhorar e ajudar na captação de melhores 42 

recursos para o IPE. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Paulo Roberto 43 

Machado Campos pede ao Presidente que oficie à Presidência pedindo confirmação se 44 

está sendo cumprido o artigo 7º da Lei Complementar nº 12.134, de 26 de julho de 45 

2004, o qual obriga a utilização das receitas do referido Fundo, exclusivamente para 46 

cobertura dos serviços e manutenção do IPE-Saúde, observando uma afirmação feita 47 

pelo Assessor Paulo Garagorri Lago em sua apresentação, referindo-se que o FAS 48 

estava bancando sozinho, as despesas da Autarquia. O Conselheiro enfatiza também 49 

que a Resolução nº 347, de 31 de janeiro de 2008, que regula a forma dos contratos, 50 

só veio a ser cumprida a partir da Resolução nº 12. Portanto, só quando o Conselho 51 

deliberou que não se aprovaria mais nada antes da comprovação da viabilidade e 52 

controle da rede, é que foi cumprida a Resolução nº 347. Salientou, ainda, a 53 

importância da postura política e técnica do Conselho em não liberar os convênios, em 54 

cumprir a Resolução nº 12 e firmar suas posições.  O Conselheiro Cláudio Luis 55 

Martinewski solicita novamente que seja encaminhada à Presidência um Ofício pedindo 56 

esclarecimento sobre as notícias veiculadas na mídia sobre o possível investimento 57 

com o dinheiro do IPE-Saúde para a reforma do Estádio Beira-Rio. Sendo 58 

acompanhado por todos os Conselheiros. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel 59 

perguntou sobre a consolidação de dados em relação à despesa total de contratos, 60 

qual seria a parte de pronto atendimento hospitalar e ambulatorial dos contratos. Os 61 

Assessores respondem que em relação a estes dados não tinham a consolidação da 62 
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PROCERGS. Colocaram ainda que não a um controle de consultas, porque ao marcar 63 

e ao pagar as consultas existe algo que precisa ser aperfeiçoado. VII) Pauta da 64 

próxima sessão: Debate sobre a apresentação da proposta de ampliação da carteira 65 

de convênios do IPERGS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo 66 

Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 min. Da qual, para constar, foi 67 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 68 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 69 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 70 

                           Sala Augusto de Carvalho, 21 de março 2012.   71 

 72 

                 73 

               Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 74 

               Secretária do Conselho.                 Presidente do Conselho.     75 
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