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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 406ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, 9 

Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos 10 

Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da 11 

Silva, Marcio Antonio Farias e Silvio Nogueira Pinto Júnior.  O Conselheiro Enilson 12 

Pool da Silva foi substituído por seu suplente, Manuel da Silva Fernandes. Conforme 13 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Vitamar Dutra dos 15 

Santos. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 16 

leitura da Ata nº 404 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 17 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. GP nº 18 

026/2015, referente ao Enc. CD nº 10/2015, que trata sobre a contratação da Empresa 19 

BUREAUCARDS; Enc. da Diretoria de Saúde, com relação ao procedimento de 20 

reingresso de servidor público ao plano IPE-Saúde. V) Correspondências Expedidas: 21 

Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o 22 

Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-vindas ao Servidor da Secretaria 23 

Estadual da Fazenda, Sr. José Alfredo Pezzi Parode, que assumirá a Presidência do 24 

IPERGS, e ao Diretor de Saúde, Sr. Antônio de Pádua Vargas Alves. Após, passou a 25 

palavra para o Diretor de Saúde, para que o mesmo fizesse a explanação em relação 26 

às notícias veiculadas nos meios de comunicação que denunciam fraude envolvendo 27 

cirurgias requisitadas judicialmente, bem como a qualidade do material usado nos 28 

procedimentos cirúrgicos fornecidos pelo Instituto. O Diretor Pádua relatou que, em 29 

relação às órteses e próteses, foi feito um trabalho em equipe de controle à corrupção, 30 

destacando que o Processo está em nível de Polícia Federal e os médicos prestes a 31 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 6 

FLS.20                                                                        

 
20 
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sofrer as punições que lhes são devidas, sendo que os procedimentos foram 32 

estancados. O Diretor de Saúde apresentou o Relatório de Gestão/2014, 33 

especificamente da Gerência de Atendimento ao usuário. No Relatório, destacou os 34 

valores e as quantidades de materiais requisitados nas internações, bem como a 35 

comparação entre o valor pago pelo IPERGS e os valores determinado judicialmente. 36 

O Diretor Pádua destacou que o IPERGS só pode comprar material autorizado pela 37 

ANVISA, esclarecendo, ainda, que a diferença existente entre os valores no Brasil e os 38 

dos outros Países se dá pelo custo de importação dos mesmos e não pela qualidade, 39 

pois a garantia ao usuário é a mesma. A Conselheira Daniela sugeriu ao Diretor que o 40 

Instituto elabore um material didático explicativo em relação aos materiais usados nos 41 

procedimentos, para que o usuário entenda que o material é de qualidade, sendo que 42 

não há razão para pagar mais pelo mesmo benefício. Na sequência, o Presidente 43 

passou a palavra aos Conselheiros, para os mesmos conversarem com o Sr. José 44 

Alfredo Pezzi Parode, servidor indicado para assumir a Presidência do IPERGS. Na 45 

sua fala, o Conselheiro Márcio destacou sua preocupação com a reestruturação da 46 

parte física do Instituto, bem como expôs sua preocupação com os imóveis do 47 

IPERGS. A Conselheira Daniela e o Conselheiro Bayard, manifestaram contrariedade 48 

com o fechamento das agências do interior, bem como apontaram necessidade de 49 

reestruturação e manutenção das agências, inclusive com a realização de concurso 50 

público para o interior. O Sr. José Alfredo agradeceu o convite feito pelo Presidente 51 

Heriberto, para acompanhar a apresentação do Diretor Antônio de Pádua, e salientou a 52 

importância deste encontro no sentido de encurtar o processo decisório naquilo que 53 

representa o interesse maior do IPERGS na sua totalidade. Afirmou que pretende 54 

montar um Plano de Ação estruturante com fim de, em conjunto com as Diretorias, com 55 

as entidades Classistas e com o Conselho Deliberativo, nos próximos 06 (seis) meses, 56 

ter condições de fazer o enfrentamento daquilo que vai representar as transformações 57 

do IPERGS para o futuro. O futuro Presidente solicitou que o Conselho Deliberativo 58 

apresente 06 (seis) ações estruturantes, ressaltando que o mesmo pedido já foi feito 59 

para as Diretorias do Instituto, com o intuito de simplificar e agilizar solução de 60 

questões relevantes. Referiu, ainda, que se encontra aberto para o diálogo e 61 

transparência, considerando como premissa fundamental sempre o realismo 62 
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orçamentário, financeiro e atuarial.  O Sr. José Alfredo agradeceu o convite, colocando-63 

se à disposição do Conselho sempre que se fizer necessário, e enfatizou, ainda, que 64 

este é o momento para resgatar a credibilidade do Instituto.  O Conselheiro Luís 65 

Fernando solicitou o envio ao Conselho Deliberativo das prioridades que serão 66 

elaboradas pela Diretoria Executiva, para que o Conselho possa ter uma visão 67 

aprofundada do caminho a ser seguido, e salientou a importância da construção do 68 

diálogo com a Equipe Diretiva do Instituto e o Conselho. Os Conselheiros desejaram 69 

uma excelente gestão para o futuro Presidente José Alfredo, convidando-o para se 70 

fazer presente sempre que entender necessário. O Sr. José Alfredo agradeceu o 71 

convite e se colocou a disposição do Conselho Deliberativo. Em seguida, o Presidente 72 

Heriberto agradeceu a presença dos Conselheiros, em especial do Diretor Pádua, que 73 

acolheu o convite e realizou vários esclarecimentos importantes, bem como do Sr. José 74 

Alfredo Parode pela sua disposição e, por fim, parabenizou mais uma vez a escolha do 75 

seu nome, desejando-lhe êxito, sucesso e um ótimo trabalho junto à Presidência do 76 

Instituto. VII) Pauta da próxima sessão: Sugestões dos Conselheiros com relação a 77 

Planos Estratégicos do IPERGS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, 78 

pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para 79 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 80 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 81 

Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 82 

                           Sala Augusto de Carvalho, 04 de março de 2015.  83 

 84 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 85 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     86 
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