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ATA 402ª SESSÃO ORDINÁRIA

1
2

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos,

3

na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo

4

andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS,

5

realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Conselheira

6

Kátia Terraciano Moraes, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por

7

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

8

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

9

dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Daniela

10

Fabiana Peretti Rivas, Enilson Pool da Silva, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton

11

Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Silvio Nogueira

12

Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada

13

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências:

14

Heriberto Roos Maciel e Vitamar Dutra dos Santos. O Presidente Heriberto

15

justificou sua ausência em função de estar em férias e com viagem já agendada.

16

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

17

Ata nº 401 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e

18

pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº

19

052439/14-0 – Suporte para capacitação de tratamento especial em domicílio. V)

20

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências recebidas. VI) Pauta:

21

Dando abertura à sessão, a Vice-Presidente Kátia Terraciano Moraes passou a palavra

22

para o Conselheiro Marcio Antonio Farias, para o mesmo realizar novas explicações

23

referente ao relato do parecer do Processo nº 5550/14-7, que trata sobre a concessão

24

de subcódigos para a FUSEPERGS. Após ler novamente o relatório, conforme registro

25

em Ata nº 364/2014, o Conselheiro reafirmou o seu parecer e voto favorável ao pedido

26

da FUSEPERGS, considerando os subcódigos necessários à viabilização do convênio

27

já referido. Após discussão, o Conselheiro Luís Fernando pediu vista do Processo para

28

aprofundar a defesa do mesmo e registrar seu voto por escrito. Na sequência, a Vice-

29

Presidente passou a palavra para o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, para o

30

mesmo proceder ao relato do parecer do Processo nº 7619/14-7, que trata do Balanço

31

Orçamentário Patrimonial. O Conselheiro Sylvio fez uma análise do Processo nº
2
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7619/14-7, para subsidiar a decisão do Conselho Deliberativo, e registrou seu voto

33

favorável à aprovação do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial do IPERGS.

34

Após discussão, o Conselheiro Bayard Schneider Bernd pediu vista do Processo para

35

fazer um estudo mais aprofundado sobre a matéria. Na continuidade, o Conselheiro

36

Sylvio procedeu ao relato do parecer do Processo nº 57361/12-5, que trata sobre os

37

apontamentos da CAGE: Necessidade de designação formal de gestor de contratos. O

38

Conselheiro Sylvio registrou seu parecer e voto favorável à aprovação das providências

39

sugeridas pela CAGE. Após discussão referente ao parecer, o Conselheiro Marcio

40

Antonio Farias pediu vista do Processo para fazer uma análise aprofundada sobre o

41

assunto. Em relação à distribuição do Processo nº 052439/14-0, que trata de suporte

42

para capacitação de tratamento especial em domicílio, o mesmo foi encaminhado para

43

a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, em virtude de a mesma já estar tratando do

44

assunto no Processo nº 57356/12-7, que versa sobre os serviços referentes ao Home

45

Care. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Marcio Antonio Farias registrou

46

sua preocupação em virtude do registro feito por segurado no sentido de, ao retornar

47

ao Plano de Saúde do Instituto, ter-lhe sido solicitado cobrança retroativa referente ao

48

período de afastamento. Ficou como encaminhamento requerer informações

49

detalhadas em relação a esse assunto ao setor competente. Na continuidade, o

50

Conselheiro Marcio Antonio Farias e a Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas

51

iniciaram a discussão em relação às notícias veiculadas nos meios de comunicação

52

que denunciam fraudes envolvendo cirurgias requisitadas judicialmente por meio de

53

falsificação de documentos e de orçamentos superfaturados, acerca das quais o

54

Estado e o IPERGS foram alvo de dezenas de ações judiciais semelhantes. Os

55

processos envolviam demandas por cirurgias de coluna e colocação de próteses. Após

56

discussão entre os Conselheiros em relação à matéria, ficou como encaminhamento

57

solicitar a presença do Diretor de Saúde do instituto, para o mesmo prestar

58

esclarecimentos em relação ao assunto. A Conselheira Daniela solicitou, ainda, que o

59

Diretor de Saúde inclua na sua fala esclarecimentos em relação à qualidade do

60

material usado nos procedimentos cirúrgicos fornecidos pelo Instituto. A Conselheira

61

Daniela registrou a notícia veiculada na mídia em relação à negociação que está sendo

62

feita com as prefeituras deficitárias, solicitando que o Conselho Deliberativo divulgue
3
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uma nota no site do Instituto informando a posição dos Conselheiros em relação à

64

manutenção destes convênios, qual seja, a de que as prefeituras devem permanecer

65

com a sinistralidade abaixo de 85%, conforme prevê a Lei. O Conselheiro Luis

66

Fernando sugeriu que seja solicitado esclarecimento em relação a retomada do

67

atendimento com relação as Prefeituras deficitárias junto à Presidência do Instituto. A

68

Conselheira Daniela registrou a nota que recebeu da região de Estrela, a qual denuncia

69

que a UNIMED local está pressionando os médicos e as clínicas para se descredenciar

70

do IPERGS. Ficou como encaminhamento pautar novamente o assunto para posterior

71

discussão e manifestação dos Conselheiros. VII) Pauta da próxima sessão: Não foi

72

definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar,

73

foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da

74

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

75

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

76

Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Sala Augusto de Carvalho, 07 de janeiro de 2015.

77
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Eliana Alves Maboni,
Secretária do Conselho.
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Kátia Terraciano Moraes,
Vice-Presidente do Conselho.

