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                               ATA 272ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 quarta 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, Cláudio 9 

Luís Martinewski, Cláudia Bacelar Rita, Iria Salton Rotunno, Izabel Beloc Moreira 10 

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

Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 12 

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

parte da presente ata. II) Ausência: Fábio Duarte Fernandes e Heriberto Roos 14 

Maciel. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela 15 

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 

060/2012, em resposta ao Ofício CD nº 17/2012, referente às ações efetivas que estão 21 

sendo tomadas para o cumprimento da Resolução nº 12; V) Correspondências 22 

Expedidas: Ofício nº 20, solicitando colaboração do Servidor José Paulo Leal. VI) 23 

Pauta: A Vice-Presidente Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade inicia a sessão 24 

dizendo que foi convidada a comparecer no Gabinete do Secretário da Saúde 25 

Municipal de Porto Alegre para conversar sobre o contrato com a Prefeitura de Porto 26 

Alegre. Afirma ainda, que, na ocasião, o Secretário esclareceu alguns pontos 27 

referentes aos benefícios que o IPERGS teria em assinar tal contrato. Foi colocado ao 28 

Secretário que o Conselho Deliberativo está esperando esclarecimentos e soluções 29 

referentes para à Resolução nº 12, para então revogá-la, tendo a segurança que está 30 

no caminho certo. Sobre o assunto da pauta, a Vice-Presidente colocou que existe uma 31 
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comissão responsável para discutir sobre os imóveis pertencentes ao IPE. No âmbito 32 

da Comissão referida, o Conselheiro Paulo Lima colocou que este Processo está em 33 

diligência e que deverá ser cobrada uma resposta em relação ao mesmo. Sobre o 34 

segundo ponto de pauta, que trata a respeito do Projeto de Aumento de Alíquota, a 35 

Conselheira Iria Salton Rotunno afirmou que está em elaboração um Projeto desde 36 

2011, na Secretaria da Fazenda, para realização do cálculo atuarial da massa de 37 

funcionários. Em seguida, houve um debate entre os Conselheiros sobre o assunto e 38 

restou, como sugestão, pautar este assunto para a próxima sessão, para que o mesmo 39 

seja mais aprofundado. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Sylvio Nogueira 40 

Pinto Júnior falou sobre a sua preocupação com a questão da saúde do Instituto, 41 

sugerindo que o Conselho Deliberativo analise os relatórios referentes à saúde, para se 42 

apropriar de dados mais concretos sobre o assunto, evitando assim as informações 43 

informais. Colocou, ainda, que é interesse do Governo que todas as informações sejam 44 

transparentes. A Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade pede ao Conselheiro 45 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior que se aproprie de informações e ajude o Conselho com o 46 

retorno do Processo Saúde-PAS. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior falou que 47 

tem observado o site do IPE. Que este está deixando muito a desejar no sentido de 48 

prestar informações importantes ao segurado, relativas à Previdência e à Saúde. O 49 

Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos concorda com as colocações do 50 

Conselheiro e sugere que também sejam colocadas no site as Resoluções nº 12 e nº 51 

347, pela abrangência de ambas em relação aos contratos; as pautas das sessões; 52 

bem como as visitas de diretores e de outras pessoas convidadas para falar nas 53 

reuniões do Conselho. Coloca também a importância da presença da Assessoria de 54 

Comunicação Social do IPERGS, uma vez por semana, nas reuniões do Conselho, 55 

para fazer uma matéria com fotos. Na sequência, solicita também que reitere o Ofício, 56 

pedindo quais as providências objetivas tomadas pela Diretoria Executiva em relação 57 

aos contratos com os hospitais. A Conselheira Iria Salton Rotunno colocou que, após a 58 

leitura das atas no site do Conselho Deliberativo, notou que o conteúdo está muito 59 

resumido, sendo necessário um maior esclarecimento para quem lê e que várias atas 60 

não estão publicadas. Mencionou ainda que faltam informações no site sobre a vida 61 

profissional dos Conselheiros. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, colocou 62 
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sobre o Seminário Internacional de Saúde do Servidor e da Servidora, relatou pontos 63 

importantes do evento e elogiou sua organização. Relatou sobre a sua conversa com a 64 

Secretaria de Administração de Recursos Humanos, Stela Farias, sobre o Plano de 65 

Previdência, que aposenta o servidor e o Plano de Saúde, que cuida do segurado 66 

quando ele está doente. Sugerindo como assunto de pauta para as próximas sessões a 67 

medicina preventiva e também os prejuízos que são gerados pela doença do trabalho. 68 

O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski ressaltou a importância do Seminário, 69 

destacando a Conferência de abertura com o Dr. Christophe Dejours, (Paris), sugerindo 70 

que seja distribuído para todos os Conselheiros o material contendo a sua palestra.  A 71 

Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon falou sobre a importância de aumentar o 72 

quadro de servidores do Conselho em função da demanda de trabalho. A Conselheira 73 

Iria Salton Rotunno sugere que sejam feitas visitas nas dependências do IPE, que seja 74 

colocado no site o plano de ação que o Conselho aprovou e que também entre em 75 

pauta a visita da CAGE no Conselho. Sugere, também, que o Conselho tenha uma lista 76 

com todas as demandas e ou encaminhamentos. O Conselheiro Paulo Renato Pereira 77 

Lima falou sobre a importância de fazer um orçamento da instalação de um sistema de 78 

áudio e de gravação na sala do Conselho. A Vice-Presidente lembrou que, na outra 79 

formatação do Conselho, já havia sido aprovada na reestruturação das instalações do 80 

Conselho. De forma unânime, os Conselheiros presentes reconheceram a necessidade 81 

de melhorar o site do Conselho e de uma política de relação com a Assessoria de 82 

Comunicação. Encaminhamentos: Visita às dependências do IPE; Visita da CAGE; 83 

Reestruturação do Conselho, estrutura física, informatização, sonorização. Convite à 84 

Assessoria de Comunicação, para comparecer ao Conselho Deliberativo, a fim de tratar 85 

de assuntos referentes ao site. VII) Pauta da próxima sessão: Visita da Gerência da 86 

Delegação da CAGE; Relato da Conselheira Iria Salton Rotunno, sobre reunião 87 

realizada na PROCERGS.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela 88 

Senhora Vice- Presidente, encerrada a sessão às 16 horas. Da qual, para constar, foi 89 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 90 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora 91 

Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 92 

                           Sala Augusto de Carvalho, 25 de abril de 2012.   93 

                94 
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 95 

 96 

               Eliana Alves Maboni                                 Márcia Elisa Pereira Trindade, 97 

               Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     98 

 99 

 100 

 101 


