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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                              ATA 351ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 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 primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

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

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

presença dos Conselheiros: Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, 9 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa 10 

Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio 11 

Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu 12 

suplente, Luís Fernando Alves da Silva. Conforme assinaturas apostas em folha 13 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausência com prévia comunicação: Fábio Duarte Fernandes. III) 15 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata 16 

da sessão anterior que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 17 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 18 

correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve 19 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando continuidade à sessão, o Presidente 20 

Heriberto Roos Maciel fez a distribuição do Processo nº 65359/13-5, bens para 21 

descarte, ficando a responsabilidade de relato do parecer do processo, com o 22 

Conselheiro suplente Luís Fernando Alves da Silva. Ficou deliberado pelo Colegiado, 23 

em relação aos processos, que na ausência do Conselheiro titular o suplente 24 

permanecerá na relatoria do parecer do processo como o titular, vinculado o Processo 25 

a cadeira (mediante ajuste entre titular e suplente para condução do Processo). A 26 

seguir o Presidente passou a palavra para a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, 27 

para que a mesma faça o relato do parecer do Processo nº 58395/12-9, que trata sobre 28 

o descarte de bens patrimoniais. Após ler o relatório, a Conselheira propõe aos 29 

Conselheiros a baixa dos referidos bens, os quais serão doados em caráter definitivo, 30 

no estado em que se encontram e sem ônus para o Instituto, para a Secretaria 31 
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Municipal de Assistência Social de Candelária com a maior brevidade possível. Sendo 32 

aprovado por todos os Conselheiros presentes. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 33 

Júnior sugeriu a elaboração de uma Resolução, ratificando-se o Ofício nº 09/2013, 34 

encaminhado a Diretoria Executiva, para definir os encaminhamentos referentes ao 35 

descarte dos bens patrimoniais do Instituto, sendo aprovado pelos Conselheiros 36 

presentes. Nos Assuntos de Ordem Geral, ficou deliberada a data de confraternização 37 

do final de ano, para o dia 18/12/2013, sendo que, após, o Conselho Deliberativo 38 

entrará em recesso de final de ano, com retorno previsto para o dia 08/01/2014. Em 39 

caso de sessão extraordinária, ficaram reservadas as sextas-feiras do dia 20 e 40 

27/12/2013, além das segundas-feiras do dia 23 e 30/12/2013. A Conselheira Márcia 41 

Elisa Pereira Trindade leu a carta que recebeu da servidora Alice Heredia Beck, a qual 42 

destacou que procurou atendimento na emergência da Santa Casa, para sua mãe, 43 

sendo informada que, caso precisasse de baixa hospitalar, não seria possível, pois a 44 

cota do IPE já estava esgotada. Informaram-lhe ainda que, se tivesse o Plano de 45 

Saúde-PAS, teria baixa na hora. Devido a este fato, a segurada questionou qual a 46 

vinculação do Plano de Saúde-PAS com o IPE e, ainda, por que o IPE aceita convênios 47 

com hospitais somente para atendimento na emergência, sem direito a baixa 48 

hospitalar, se a situação financeira do segurado não permite atendimento em regime 49 

particular. Os Conselheiros debateram o assunto e ficou deliberado desarquivar o 50 

Processo nº 34726/11-1, que trata de denúncias de irregularidades no Plano de Saúde-51 

PAS, ao qual deverá ser acostado a carta da servidora e distribuído aos Conselheiros. 52 

A Vice-Presidente falou sobre a Audiência Pública proposta pela FESSERGS, realizada 53 

na Assembleia Legislativa, que contou também com a presença da União Gaúcha e do 54 

CPERS/Sindicato, na qual foram debatidos os problemas financeiros do IPE-Saúde, 55 

destacando o sucesso da mesma. Salientou a presença dos Diretores do Instituto, Sr. 56 

Antônio de Pádua Vargas Alves e Sr. Ari Lovera, diretores classistas, bem como 57 

ressaltou como fato negativo a ausência injustificada do Presidente do IPE, Sr. Valter 58 

Morigi, que nem sequer enviou um representante, o que, a princípio, demonstra para a 59 

Vice-Presidente a falta de interesse em discutir o assunto. Quanto à presença do 60 

Grupo Paritário na audiência, o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior sugeriu que o 61 

Grupo Paritário seja convidado a expor, junto ao Conselho Deliberativo, suas ações em 62 
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apoio ao Instituto. Após debate entre os Conselheiros, ficou deliberado convidar o 63 

Diretor de Saúde, Sr. Antônio de Pádua, para expor sua visão da relação do IPE com 64 

os Prestadores da Saúde, neste momento de dificuldades financeiras. O que foi 65 

aprovado pelo Colegiado. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski solicitou que seja 66 

incluído na próxima pauta o relato da Proposta Orçamentário Exercício 2014. A 67 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes solicitou que seja incluído na próxima pauta o 68 

relato do Processo nº 311113/12-3, referente a bens para descarte. II) Pauta da 69 

Próxima Sessão: Relato pela Conselheira Kátia Terraciano Moraes do parecer do 70 

Processo nº 311113/12-3, referente a bens para descarte; relato pelo Conselheiro 71 

Cláudio Luís Martinewski da Proposta Orçamentária exercício 2014; distribuição do 72 

Processo nº 34726/11-1, denúncia de irregularidades no Plano de Saúde-PAS. VIII) 73 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 74 

sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 75 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 76 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 77 

 78 

 79 

                              Sala Augusto de Carvalho, 04 de dezembro de 2013.   80 

               81 

                  82 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 83 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho. 84 
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