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                               ATA 268ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

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

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

RS, realizou-se a quinta 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, Cláudio Luís Martinewski, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton 10 

Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo 11 

Roberto Machado Campos, Sylvio Nogueira Pinto Júnior. II) Ausência: Fábio 12 

Duarte Fernandes, Izabel Beloc Moreira Aragon. A Conselheira Marina Lima Leal 13 

foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas 14 

apostas em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 15 

fazendo parte da presente ata. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 16 

seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi 17 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Cópia do Diário Oficial, do dia 26 de março/2012, que 19 

consta a nomeação do Sr. Ari Lovera, e do Sr. Antônio de Pádua Vargas Alves; Ofício 20 

GP nº 048/2012, encaminhando correspondências trocadas entre os órgãos de controle 21 

do Estado do Rio Grande do Sul e esta Autarquia; Ofício CAGE/GAB 070/2012, cópia 22 

dos relatórios de Auditorias, com os resultados dos exames realizados no IPERGS. V) 23 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: A 24 

Vice-Presidente Conselheira inicia a sessão dando as boas-vindas aos visitantes e, de 25 

imediato, passa a  palavra a pedido ao Diretor Antônio de Pádua Vargas Alves, sendo 26 

que este agradeceu a confiança depositada através do voto e, mais uma vez, renovou 27 

o propósito de trabalhar em conjunto com o Conselho Deliberativo, se colocando 28 

sempre à disposição. Logo após, lê o Diário Oficial, do dia 21 de março de 2012, que 29 

designa o Sr. Luís Fernando Alves da Silva para assumir o cargo de Conselheiro 30 

Suplente da Conselheira Cláudia Bacelar Rita. Passando a palavra para o mesmo fazer 31 
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apresentação. O Conselheiro diz que é uma honra fazer parte deste Conselho, se 32 

colocando à disposição sempre que necessário. Logo após, a Vice-Presidente colocou 33 

que será distribuída, para todos os Conselheiros, cópia do Ofício GP nº 048/2012, 34 

encaminhando correspondências trocadas entre os órgãos de controle do Estado do 35 

Rio Grande do Sul e esta Autarquia, para que os mesmos possam ler e levar para suas 36 

entidades. Sobre o Ofício CAGE/GAB 070/2012, cópia dos relatórios de Auditorias, 37 

com os resultados dos exames realizados no IPERGS, ficou deliberado que será aberto 38 

Processo e distribuído para um Conselheiro relatar. O Conselheiro Paulo Roberto 39 

Machado Campos registra a presença do Presidente em exercício da União Gaúcha, 40 

Sr. Paulo Sebastião Gonçalves Olympio, ex-Conselheiro e ex-Presidente do Conselho 41 

Deliberativo. Registra, também, a presença dos colegas representantes dos 42 

Municipários de Porto Alegre, Sra. Carmem Padilha e Sr. Mario Fernando da Silva. 43 

Sendo que a Vice-Presidente agradece a presença de todos, dizendo que serão 44 

sempre bem-vindos neste Conselho. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior fala 45 

sobre a importância da presença dos servidores nas sessões do Conselho e agradece 46 

a presença dos mesmos. Na sua fala o Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos 47 

começa suas palavras dizendo que leu várias vezes o material que o Assessor Paulo 48 

Lago deixou no Conselho, e não viu na exposição e nem no material serem atendidas 49 

as ponderações da Resolução nº 12. Falou sobre o acordo Paritário, que foi assumido 50 

pelo IPE e pelos Prestadores de Serviço. Sendo que o IPE se comprometeu, em 2009, 51 

reajustar a remuneração dos prestadores de serviço, dentre outros compromissos, 52 

reajuste este que concedeu novamente em 2011. Coloca também sobre a importância 53 

de firmar contratos com os Hospitais. Portanto, diz que não há como atender a 54 

postulação da Diretoria Executiva, enquanto não cumpridos os requisitos solicitados na 55 

Resolução nº 12. Citando três itens fundamentais: a implantação da agenda eletrônica 56 

de consultas, a agenda eletrônica de leitos e requisição eletrônica de exames. Sendo 57 

assim, pede o apoio dos Conselheiros. A Vice-Presidente concorda com o 58 

posicionamento do Conselheiro Paulo Campos e fala sobre a importância dos 59 

contratos, com os hospitais, pois são eles que irão definir os procedimentos. Entende 60 

que, no momento, não existe nenhuma possibilidade de revogar a Resolução nº 12, 61 

porque a Diretoria Executiva não enviou para o Conselho Deliberativo nem os dados 62 
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solicitados. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski saúda os Municipários e diz que é 63 

amplamente favorável à cobertura dos contratos em relação aos Municipários. Colocou 64 

que acredita que os contratos são vantajosos para o IPE, o que é muito bom para 65 

todos. Mas precisa concordar com o Conselheiro Paulo Campos e com a Conselheira 66 

Márcia Elisa Pereira Trindade, no sentido de que a Resolução nº 12 precisa ser 67 

atendida, pois não é só uma proteção aos que estão no IPE, mas também aos que 68 

querem entrar. Coloca também a importância de ouvir o Diretor de saúde antes de 69 

aprovar os contratos.  A Conselheira Cláudia Bacelar Rita também se manifestou 70 

apoiando as colocações dos Conselheiros, citando em especial a realização dos 71 

contratos junto aos hospitais. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior coloca que a 72 

discussão da saúde tem uma abrangência muito mais ampla, uma discussão que 73 

envolve a saúde do Brasil. Sugere, ainda, que o Conselho Deliberativo, juntamente 74 

com o Diretor de Saúde e seu assessor, acompanhe as sugestões propostas desde 75 

2009, para que a Resolução nº 12 seja cumprida.  O Conselheiro Heriberto Roos 76 

Maciel saúda os representantes do Município de Porto Alegre, dizendo ser favorável à 77 

aprovação dos contratos, colocando que tem sérias preocupações com a capacidade 78 

da rede. Disse que será necessário cumprir a Resolução nº 12 e saber quais as 79 

providências que a Diretoria de Saúde irá implementar e quais as ações efetivas que 80 

empreenderá para chegar a um resultado favorável. Falou, também, sobre a 81 

importância do contrato com os hospitais, o plano em relação ao processo eletrônico e 82 

questionou o que está sendo proposto em relação aos funcionários. O Conselheiro 83 

Antônio Eni concorda com o que os Conselheiros disseram e afirmou que sua posição 84 

é clara, que os Municipários de Porto Alegre só irão acrescentar para o IPERGS. O 85 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima coloca que há uma uniformidade em relação 86 

aos contratos e a vigência da Resolução nº 12, entre os Conselheiros. Porém, existe a 87 

busca pela excelência pelo plano de Saúde do IPE.  Disse que o Conselho quer 88 

pressionar a Presidência do IPE para que cumpra o seu papel como gestor, e faça o 89 

que ficou planejado e combinado desde 2009, para depois deliberar pela aprovação 90 

dos contratos. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Cláudio Luis Martinewski 91 

pede que se oficie à Presidência solicitando informações do Ministério Público de 92 

Contas, sobre o arquivamento ou não do Processo relativo ao convênio envolvendo as 93 
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obras do Beira-Rio. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos pede que oficie à 94 

Diretoria de Saúde, para saber sobre as assinaturas de contratos com os hospitais e 95 

Santas Casas credenciadas. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior pede 96 

agilidade na elaboração do novo Regimento Interno. O Conselheiro Heriberto Roos 97 

Maciel pede que oficie à Presidência solicitando às providências que estão sendo 98 

tomadas em relação à Resolução nº 12. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima 99 

pede que se estabeleça um livro de presenças no Conselho Deliberativo para os 100 

visitantes. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti falou sobre a colocação do Assessor 101 

Paulo Lago, sendo que o mesmo teria dito que as Prefeituras não têm mais nenhum 102 

contrato deficitário com o IPERGS.  Pede que o Conselho oficie à Presidência sobre o 103 

assunto, solicitando um relatório sobre as 98 Prefeituras e Câmara de Vereadores 104 

oficiados. Quantas vieram negociar com o IPE, quantos termos de aditamento foram 105 

assinados, em que percentual  e qual a decisão tomada pela Diretoria do IPE com os 106 

que não compareceram. VII) Pauta da próxima sessão: Discussão sobre contratos 107 

com IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora 108 

Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, 109 

foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 110 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora 111 

Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 112 

                           Sala Augusto de Carvalho, 28 de março 2012.   113 

 114 

                 115 

               Eliana Alves Maboni                               Márcia Elisa Pereira Trindade, 116 

               Secretária do Conselho.                 Vice-Presidente do Conselho.     117 
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