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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 371ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatorze dias do mês de maio 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 segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da 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 do Assessor Juliano dos Santos Greve, bem como dos 9 

Conselheiros: Enilson Pool da Silva, Daniela Fabiana Peretti, Kátia Terraciano 10 

Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias 11 

e Paulo Renato Pereira Lima. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por 12 

seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel foi 13 

substituído por seu suplente, André Fernando Janson Carvalho Leite. Conforme 14 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 15 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia 16 

comunicação: Cláudio Luís Martinewski, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar 17 

Dutra dos Santos  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 18 

efetuada a leitura das Atas nº 367 e 368 que, depois de aprovadas, serão assinadas 19 

por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 20 

Recebidas: Encaminhamento nº 085/2014, resposta PPCI e elevadores; informação 21 

sobre Contratos com Prefeituras. V) Correspondências Expedidas: Não houve 22 

correspondências expedidas. VI) Pauta: A Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira 23 

Trindade efetuou a leitura das correspondências recebidas, primeiramente do 24 

Encaminhamento nº 085/2014, enviado pela Diretoria Administrativo-Financeira, no 25 

qual se aponta as informações sobre o PPCI e manutenção dos elevadores do edifício-26 

sede, e, logo em seguida, da informação sobre contratos com Prefeituras, enviada pela 27 

Diretoria de Saúde. Em relação à resposta dada ao Of. CD nº 07/2014, que trata sobre 28 

a contratualização com os municípios, os Conselheiros entenderam que a resposta não 29 

contemplou a solicitação do mesmo, sendo que ficou deliberado oficiar novamente à 30 

Diretoria Executiva, solicitando nova manifestação em relação ao assunto. Os 31 
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Conselheiros sinalizaram a incumbência e a importância do Conselho Deliberativo, no 32 

sentido de analisar e aprovar os contratos novos com os municípios, bem como a 33 

renovação com os mesmos. O Conselheiro Luís Fernando sugeriu que o Conselho 34 

Deliberativo agende uma pauta para obter maiores esclarecimentos em relação ao 35 

assunto com a Diretoria de Saúde, com os representantes da PGE e/ou da Diretoria 36 

Executiva. Em virtude de ter havido discussão em relação ao assunto, ao final a 37 

agenda não ficou deliberada. Houve um debate em relação ao atendimento aos 38 

segurados do IPE no Hospital São Lucas da PUC/RS, em que a Vice-Presidente 39 

salientou que os atendimentos estavam sendo realizados pelo referido Hospital, 40 

embora existisse uma diferenciação para o segurado que possuía seguro 41 

complementar (Saúde-PAS). Desse modo, ficou como sugestão da Vice-Presidente 42 

que os Conselheiros pensem em uma solução, pois casos como este não podem 43 

continuar acontecendo. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes entregou aos 44 

Conselheiros o artigo publicado pela revista Época, no dia 12 de maio de 2014, o qual 45 

destaca “Dilemas da Saúde, o lado oculto das contas de hospitais”, sugerindo que 46 

todos se apropriem do material a fim de terem conhecimento acerca do real 47 

funcionamento das internações hospitalares. Dando continuidade à Sessão, a Vice-48 

Presidente passou a palavra para os Conselheiros, para darem continuidade à 49 

discussão do anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis Complementares nº 50 

12.066/04 e 12.134/04, com apresentação de destaques, com as devidas justificativas 51 

ou votos. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti destacou que o CPERS se reuniu 52 

novamente com o Fórum dos Servidores e concluiu que é impossível parar para discutir 53 

a minuta do anteprojeto de Lei neste momento. Destacou que o Fórum está analisando 54 

e apurando denúncias contidas no Relatório do Tribunal de Contas. Frisou que esta 55 

discussão é muito importante e exige muita cautela e tempo para as tomadas de 56 

decisões que envolvem os segurados. Lembrou os inúmeros apontamentos que estão 57 

sendo discutidos sobre a medicina complementar, a questão dos dependentes, a 58 

inclusão dos pais no IPE-Saúde, bem como a contrariedade em relação a acolher 59 

funcionários de direito privado para usufruir do IPE-Saúde. Portanto, salientou que, 60 

diante dos fatos, o CPERS está focado na busca de respostas e soluções para o 61 

Relatório do Tribunal de Contas, não havendo como fazer uma discussão em relação 62 
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ao anteprojeto de Lei. Solicitou que o Conselho Deliberativo atenda ao pedido da 63 

Diretoria do CPERS, não realizando esta discussão neste momento e adiando este 64 

estudo, chamando assim, a responsabilidade do Governo do Estado para que o mesmo 65 

se manifeste em relação ao assunto, pois o Sindicato acredita que, mesmo que parte 66 

da dívida esteja prescrita, é uma dívida moral e resolveria a questão da dívida do IPE-67 

Saúde. A Vice-Presidente destacou que o Conselho Deliberativo tomou ciência da 68 

solicitação, porém pede à Conselheira Daniela que traga uma posição formal e por 69 

escrito da sua entidade com a devida solicitação, sendo acolhida a sugestão pela 70 

Conselheira Daniela. A Conselheira Iria Salton Rotunno lembrou que o Governo já se 71 

manifestou em relação ao assunto e esclareceu que a divida não existe, pois está 72 

prescrita. O Conselheiro Luís Fernando começou a explanação do estudo feito pela 73 

União Gaúcha, justificando a distribuição do material para o Conselho Deliberativo, no 74 

sentido de que o anteprojeto já é de domínio público deste Conselho e faz parte do 75 

combinado na última sessão de trazer as emendas, podendo, assim, fazer suas 76 

justificativas oralmente, para após os Conselheiros darem início à votação. Salientou 77 

que há vários destaques que devem ser discutidos com os Conselheiros para ver qual 78 

o melhor encaminhamento. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima justificou que 79 

não apresentará seus destaques na sessão de hoje, pois o estudo foi feito na 80 

FESSERGS, Sindicato que representa, sendo que ainda não passou para a aprovação 81 

do grupo de trabalho, comandada pelo Presidente do Sindicato, para que seja dada 82 

aprovação e/ou parecer final. O Conselheiro relembrou ainda que, conforme Ata nº 83 

363, o seu voto será acostado na forma de voto vista ao Processo. O Conselheiro 84 

Suplente André Fernando justificou a falta do Presidente do Conselho, Heriberto Roos 85 

Maciel, devido a uma viagem para tratar de assuntos profissionais, destacando a 86 

solicitação do Presidente para adiar o exame do anteprojeto, pois o mesmo possui 87 

destaques para apresentar. A Vice-Presidente colocou que, devido à manifestação dos 88 

Conselheiros, a continuidade da pauta ficou prejudicada, sendo que a sessão foi 89 

encerrada e a mesma pauta ficou confirmada para a próxima sessão. VII) Pauta da 90 

próxima sessão: Apresentação do anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis 91 

Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, com apresentação de destaques, com as 92 

devidas justificativas e votos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, 93 
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pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas. Da qual, para constar, 94 

foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 95 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora 96 

Vice-Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 97 

                           Sala Augusto de Carvalho, 14 de maio de 2014.  98 

 99 

  100 

               101 

                 Eliana Alves Maboni,                               Márcia Elisa Pereira Trindade, 102 

                 Secretária do Conselho.                    Vice-Presidente do Conselho.     103 

 104 

 105 

 106 


