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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                              ATA 352ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos onze 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 segunda 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: Ofício nº 18 

116/GAB/2013, informação dos novos representantes do CPERS/Sindicato; Informação 19 

CAGE nº 323/2013, informação sobre contratos e convênios. V) Correspondências 20 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando continuidade à 21 

sessão, o Presidente passou a palavra para a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, 22 

para que a mesma fizesse o relato do parecer do Processo nº 031113-2442/12-9, que 23 

trata sobre o descarte de bens patrimoniais. Após ler o relatório, a Conselheira propôs 24 

aos Conselheiros a baixa dos referidos bens, os quais serão doados em caráter 25 

definitivo, no estado em que se encontram e sem ônus para o Instituto, para a Creche 26 

Centro Beneficente Pai Sete Cruzeiro, que se habilitou para receber os bens e 27 

comprovou, através de documentação em anexo ao Processo, ser de utilidade pública 28 

e de caráter idôneo e beneficente. Referente doação foi aprovada por todos os 29 

Conselheiros presentes, acolhendo-se a sugestão do Conselheiro Marcio Antonio 30 

Farias de preservação do acervo histórico, registrando-se a necessidade de efetivo 31 
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controle dos bens para avaliação daqueles que devem ser preservados no acervo 32 

histórico. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior registrou que esta preocupação 33 

do acervo histórico conste na normalização sobre a baixa de bens inservíveis.   A 34 

seguir, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, 35 

para o mesmo fazer o relato do parecer da Análise da Proposta Orçamentária 2014. 36 

Após ler o relatório, concluiu nos seguintes termos: “não obstante as observações 37 

apontadas neste relatório e a entrega intempestiva da peça para exame, concluo que 38 

não se evidencia situação que se coloque o IPERGS em risco em 2014 com a 39 

aprovação desta Proposta Orçamentária para este Conselho”. O Conselheiro relator 40 

votou pela aprovação da Proposta Orçamentária do IPERGS para 2014. Também 41 

votaram pela aprovação, acompanhando o voto do relator, a Conselheira Iria Salton 42 

Rotunno e o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior. O Conselheiro suplente Luís 43 

Fernando Alves da Silva pediu vista do Processo. O Presidente, os Conselheiros 44 

Márcio Antonio Farias e Paulo Renato Pereira Lima e as Conselheiras Daniela Fabiana 45 

Peretti, Kátia Terraciano Moraes e Márcia Elisa Pereira Trindade decidiram aguardar o 46 

parecer do pedido de vista para somente após emitir seu voto. Houve uma 47 

manifestação entre os Conselheiros a respeito do prazo de envio para análise da 48 

Proposta Orçamentária 2014. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski propôs o resgate 49 

do Ofício nº 31/2012, Ata nº 289, da Sessão do dia 08 de agosto de 2012, no qual os 50 

Conselheiros solicitam que seja antecipada a este Conselho Deliberativo a proposta da 51 

“Peça Orçamentária”, que será enviada à Assembleia Legislativa do Estado. Sabendo 52 

da atribuição e da importância de fixar um prazo para apreciação do Conselho, todos 53 

os Conselheiros presentes votaram pela aprovação da proposta. O Presidente fez a 54 

distribuição do Processo nº 34726/11-1, que trata de denúncias e irregularidades no 55 

Plano Saúde-PAS, ficando a responsabilidade de relato do parecer do processo com a 56 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade. Logo após, fez a distribuição do Processo 57 

nº 44275/13-0, que trata do relatório da gestão exercício 2012, ficando a 58 

responsabilidade de relato do parecer do processo com o Conselheiro Paulo Renato 59 

Pereira Lima. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes 60 

fez um relato do depoimento de uma associada, a qual informou que recebeu um 61 

telefonema de uma corretora financeira de contratos, insistindo para que ela faça um 62 
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empréstimo, dizendo ser conveniada do IPE. Destacou que a corretora, devido a este 63 

fato, pediu a senha de quatro dígitos do IPE-Saúde. Após os Conselheiros discutirem o 64 

relato, ficou como sugestão que o assunto seja encaminhado à Promotoria do 65 

Consumidor, para averiguação e tomada das devidas providências. O Conselheiro 66 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior sugeriu que seja encaminhado um ofício de saudação aos 67 

servidores que estão tomando posse no IPERGS, reforçando o Artigo 37 da 68 

Constituição Federal. Os Conselheiros concordaram com a importância de dar as boas-69 

vindas aos novos servidores e ficou decidido verificar se está sendo feito o treinamento 70 

inicial e qual o material encaminhado para os mesmos, para depois deliberar em 71 

relação ao assunto. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti fez um novo relato de 72 

reuniões/debates e pleitos, no âmbito do CPERS/Sindicato, no interior do Estado, 73 

agora com relação a região de Santa Cruz, destacando o abaixo assinado de 74 

associados do CPERS/Sindicato e Brigadianas entregue na Secretaria do Conselho 75 

Deliberativo, denunciando o péssimo atendimento do IPE no Município de Santa Cruz 76 

do Sul, principalmente referente à falta de traumatologista credenciado do IPE; 77 

descredenciamento de todos os pediatras (exceto uma); dificuldades de internação; 78 

solicitando providências imediatas. Após a explanação, o Colegiado deliberou 79 

encaminhar o Relatório para a Diretoria de Saúde, solicitando providências e 80 

manifestação em relação ao assunto. O Conselheiro Marcio Antonio Farias fez um 81 

convite aos Conselheiros para o Recital de Músicas Natalinas, com entrada franca, que 82 

acontece hoje, dia 11/12/2013, às 19 horas e 30 minutos no Memorial do Legislativo, 83 

na Assembleia Legislativa, o qual foi acolhido pelos Conselheiros presentes. O 84 

Presidente abriu espaço para o Sr. João Fernandes Ventura Rodrigues, representante 85 

das Entidades Independentes dos Servidores Militares Estaduais da Brigada Militar, o 86 

qual destacou o Processo nº 22863-2442/01-1, que trata da situação dos oficiais 87 

médicos. Relatou que o Processo está baseado em apontamentos efetuados pela 88 

CAGE e que foi designada comissão para estudar a relação entre o IPERGS e o 89 

Hospital da Brigada Militar, bem como verificar a regularidade do recebimento de 90 

honorários pagos pelo IPERGS a médicos servidores da Brigada Militar, credenciado 91 

pela Autarquia. O Presidente propôs acolhida de material referente ao assunto, para 92 

depois deliberar sobre o encaminhamento do mesmo. O Conselheiro Paulo Renato 93 
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Pereira Lima solicitou o desarquivamento do Processo, referente à tribuna livre, para 94 

que possa ser regulamentado, abrindo espaço para outros interessados fazerem suas 95 

manifestações. VII) Pauta da Próxima Sessão: Análise do Relatório Anual das 96 

atividades do Conselho Deliberativo. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 97 

foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, 98 

para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 99 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 100 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 101 

 102 

 103 

                              Sala Augusto de Carvalho, 11 de dezembro de 2013.   104 

               105 

                  106 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 107 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho. 108 
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  110 

 111 


