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                                  ATA 368ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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 quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 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 do Assessor Juliano Greve, bem como dos Conselheiros: Cláudio Luís 9 

Martinewski, Kátia Terraciano Moraes, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos 10 

Maciel, Iria Salton Rotunno, Marcio Antonio Farias, Paulo Renato Pereira Lima e 11 

Vitamar Dutra dos Santos. 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) Ausências com prévia comunicação: Márcia Elisa Pereira 15 

Trindade e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 16 

anterior: Não foi lida a Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: 17 

Não foram lidas as correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: 18 

Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando inicio à Sessão, o 19 

Presidente passou a palavra para os Conselheiros darem continuidade à discussão 20 

referente ao Relatório da inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado, 21 

tendo havido longo debate acerca do mesmo. O Assessor Juliano Greve comentou 22 

que, conforme o gráfico entregue aos Conselheiros nesta reunião ordinária, o 23 

orçamento do IPE-Saúde foi superavitário desde a criação do FAS, em 2004, até o ano 24 

de 2010, apresentando déficit apenas nos anos de 2011 e 2012, e voltando a 25 

apresentar superávit no ano de 2013. Ainda, conforme o Assessor, o relatório do TCE 26 

expõe um gráfico que apresenta déficit orçamentário no ano de 2007, divergindo do 27 

seu. Questionado pelo Presidente do Conselho, o Assessor explicou que a base de 28 

dados utilizada foi a mesma do Tribunal de Contas. Houve uma discussão envolvendo 29 

a importância de o usuário adquirir o entendimento de que a senha é pessoal e 30 

intransferível, bem como a necessidade de sempre proceder à atenta leitura de toda a 31 
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documentação que é por ele assinada nos hospitais, por ocasião de internação e 32 

emergência. Os Conselheiros realizaram um destaque especial, em relação à 33 

importância de o usuário fazer sempre um levantamento no site do IPE, observando 34 

sua ficha de atendimentos e/ou os procedimentos adotados. A Conselheira Daniela 35 

Fabiana Peretti comunicou que, se reuniu com o CPERS/Sindicato e aproximadamente 36 

mais dez sindicatos, destacando alguns pontos do anteprojeto de Lei, que está em 37 

discussão, salientando sempre que, em se tratando de uma mudança legislativa, 38 

precisa ser muito bem analisada, devendo-se proceder com muita cautela, de modo a 39 

ter o olhar de todos os representantes dos servidores. Em relação ao Relatório de 40 

inspeção do Tribunal de Contas feito no Instituto, destacou que o Fórum de Servidores 41 

foi unânime em enfatizar a importância dos apontamentos do TCE/RS, portanto, o 42 

CPERS e os demais Sindicatos envolvidos estarão muito atentos, apurando todas as 43 

demandas que ali se encontram e exigindo que sejam devidamente responsabilizados 44 

os envolvidos. Destacou ainda, a estranheza de documentos chegarem ao Conselho 45 

Deliberativo sem assinaturas, devido ao fato do Assessor Juliano Greve trazer um 46 

gráfico feito por ele e não estar assinado. Sobre falas, em relação a repasses para o 47 

FAS, salienta que estas informações não chegaram oficialmente para o Conselho, 48 

sendo que solicita documentação oficial, comprovando os repasses que foram feitos 49 

pelo FAS. A Conselheira solicita ainda, informações sobre contratos com municípios, 50 

especificando individualmente os Municípios, pois as últimas informações que 51 

chegaram ao Conselho Deliberativo estão com data do ano de 2011.   Logo após, os 52 

Conselheiros levantaram alguns pontos que deverão ser apontados na Audiência 53 

Pública do dia 24 de abril de 2014, no Palácio Farroupilha, que trata sobre a situação 54 

financeira do IPE-Saúde, ficando deliberado que o Presidente irá representar o 55 

Conselho Deliberativo, sendo que todos os Conselheiros presentes confirmaram sua 56 

participação. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Marcio Antonio Farias 57 

discorreu acerca do recebimento de uma denúncia de que o Hospital São Lucas da 58 

PUC não estaria atendendo os conveniados do IPE-Saúde, ficando deliberado oficiar à 59 

Presidência do Instituto solicitando esclarecimentos em relação a esse fato. O 60 

Conselheiro ainda destacou que as pessoas que possuem o PAMES não estão tendo 61 

direito ao atendimento preferencial, sendo solicitado aos usuários o Plano de Saúde-62 
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PAS. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes sugeriu que seja convidado o Sr. Paulo 63 

Olimpio e o Sr. Paulo Leal, para que os mesmos façam uma explanação da forma 64 

como foi construído o anteprojeto de Lei. Ficou deliberado que, após a análise de todos 65 

os destaques, será pautada uma sessão com a presença dos referidos convidados.  66 

VII) Pauta da próxima sessão: Avaliação sobre a Audiência Pública; Continuação da 67 

discussão do anteprojeto de Lei. VIII) Encerramento: Foi, pelo Presidente, encerrada a 68 

sessão às 16 horas. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 69 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 70 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 71 

 72 

                           Sala Augusto de Carvalho, 23 de abril de 2014.  73 

 74 

  75 

               76 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 77 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     78 
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