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                                  ATA 374ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatro dias do mês de junho 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 primeira 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 dos Santos Greve, bem como dos Conselheiros: 9 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Márcia Elisa Pereira Trindade, 10 

Paulo Renato Pereira Lima, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos 11 

Santos. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís 12 

Fernando Alves da Silva. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti foi substituída por 13 

seu suplente, Noé Machado de Oliveira. A Conselheira Iria Salton Rotunno foi 14 

substituída por seu suplente, Ilson Nietiedt. O Conselheiro Marcio Antonio Farias foi 15 

substituído por sua suplente, Luciane Marques Uflacker Dornelles.  Conforme 16 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 17 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Enilson Pool da 18 

Silva e Cláudio Luís Martinewski. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 19 

anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 373 que, depois de aprovada, será 20 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 21 

Correspondências Recebidas: Processo nº 140800/13-9, descartes de bens móveis. 22 

V) Correspondências Expedidas: Of. CD-IPERGS nº 09/2014, solicitação de 23 

informações em relação ao andamento do anteprojeto de Lei. VI) Pauta: Dando início à 24 

sessão, o Presidente passou a palavra para os Conselheiros darem continuidade à 25 

discussão do anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis Complementares nº 26 

12.066/04 e 12.134/04. O Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva leu o Enc. GP nº 27 

125/2014, do Chefe de Gabinete Carlos Cesar Bento Filho, mediante o qual se enviou 28 

à Diretoria Executiva, para discussão e encaminhamento, proposta de alterações 29 

pontuais na Lei nº 12.134/04, que dispõe sobre o IPE-Saúde e dá outras providências.  30 

O Conselheiro destacou a justificativa feita pelo Diretor-Presidente do IPERGS, Valter 31 
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Morigi, bem como a minuta do Projeto de Lei Complementar, anexa junto à mesma. Os 32 

Conselheiros efetuaram uma discussão em relação à constatação de a Diretoria 33 

Executiva estar adiantando alguns pontos do anteprojeto de Lei, sem passar nem 34 

mesmo pelo Conselho Deliberativo para ciência dos fatos. O Presidente Heriberto Roos 35 

Maciel salientou que é possível à Diretoria Executiva encaminhar um anteprojeto de 36 

Lei, entendendo que ela pode buscar soluções para reduzir as despesas e racionalizar 37 

as receitas, até que o Conselho Deliberativo delibere em relação ao exame da proposta 38 

da mesma, a não ser que o Conselho encaminhe à Diretoria Executiva um calendário 39 

de exame e votação. O Conselheiro Luís Fernando destacou que a proposta da 40 

Diretoria Executiva pode ser plausível, ressalvando, entretanto, que poderia ter sido no 41 

mínimo comunicada ao Conselho Deliberativo. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 42 

Júnior destacou que a Diretoria Executiva sofre pressões para resolver assuntos de 43 

importância como este e, considerando que o Conselho Deliberativo já está há vários 44 

meses discutindo este tema, enfatizou a importância de agilizar esse processo, 45 

ponderando a necessidade de que sejam realizadas eventuais sessões extraordinárias 46 

com fim de deliberar assuntos pendentes no Conselho. O Conselheiro Sylvio sugeriu, 47 

ainda, que seja convocada a Diretoria Executiva para que a mesma se manifeste em 48 

relação ao assunto. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade destacou a 49 

importância da formalização do documento, já que este veio por intermédio de um 50 

Conselheiro Classista. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima manifestou sua 51 

indignação em relação à demora na publicação da nomeação do Assessor da Saúde, 52 

Sr. Paulo Gnoato, justificando que este fato dificulta o bom andamento dos trabalhos na 53 

área de saúde. Destacou ainda,  que as entidades classistas não possuem decisão 54 

monocrática, portanto cada uma precisa ocupar seu tempo para deliberar sobre o 55 

assunto. O Conselheiro Paulo Lima solicitou que seja registrada uma moção de repúdio 56 

à atitude da Diretoria Executiva, em relação a forma pela qual agiu diante do 57 

encaminhamento de proposta de alterações pontuais na Lei nº 12.134/04. O Presidente 58 

Heriberto solicitou um esforço especial dos Conselheiros no sentido de que possam ser 59 

analisadas em bloco as propostas e emendas de cada Conselheiro, no que se refere 60 

aos pontos divergentes em relação à proposta que está sendo estudada. O 61 

Conselheiro suplente Ilson Nietiedt solicitou o texto original da Lei nº 12.134/04, para 62 
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que, mediante análise comparativa, possam ser observadas as alterações que estão 63 

sendo feitas na Lei. Ficou combinado que será encaminhada à secretaria do Conselho 64 

para digitação, dando assim condições de se fazer um estudo paralelo em relação à Lei 65 

vigente e modificações propostas. Como encaminhamento, por deliberação unânime do 66 

Colegiado e em conformidade com proposição do Conselheiro Luís Fernando Alves da 67 

Silva, ficou decidido oficiar ao Diretor-Presidente do Instituto, solicitando que o mesmo 68 

informe acerca da existência dessa proposição, bem como se a Diretoria Executiva já 69 

se manifestou sobre o assunto e qual a tramitação atual do anteprojeto.  Nos Assuntos 70 

de Ordem Geral, ficou combinado pautar uma reunião extraordinária para o dia 11/06, 71 

após a sessão ordinária, se houver necessidade, bem como uma sessão ordinária no 72 

dia 26/06, quinta-feira, e, se necessário for, também uma extraordinária para dar 73 

continuidade à pauta. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes destacou uma matéria 74 

jornalística do Fantástico, sobre planos de saúde, na qual descrevia que atualmente as 75 

pessoas não conseguem mais fazer plano individual de saúde, sendo somente através 76 

de entidades. O Presidente Heriberto relatou, para conhecimento dos Conselheiros, 77 

que a Câmera de Vereadores de Santa Maria solicitou audiência com o Presidente do 78 

Conselho Deliberativo para tratar do assunto de contratualização com os municípios.  79 

VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da discussão do anteprojeto de Lei, com 80 

apresentação de destaques, com as devidas justificativas ou votos; Relato do Processo 81 

nº 061436-2442/08-6 e do Processo nº 015310-2442/14-0 – Canal de Consignação – 82 

Relator Conselheiro Cláudio Luis Martinewski; distribuição do Processo nº 140800-83 

2442/13-9, que trata da doação e baixa de bens inservíveis. VIII) Encerramento: Nada 84 

mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 85 

15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura 86 

e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 87 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 88 

                           Sala Augusto de Carvalho, 04 de junho de 2014.  89 

 90 

  91 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 92 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     93 
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