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                                 ATA 417ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 quarta 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, Daniela Fabiana Peretti 9 

Rivas, Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria 10 

Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Vitamar 11 

Dutra dos Santos.  Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 12 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 13 

Ausência justificada: Cláudio Luís Martinewski, Eunice Terezinha Cardozo Bello e 14 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior. III) Leitura e aprovação das atas das sessões 15 

anteriores: Não foi lida a Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: 16 

Enc. GP nº 090/2015, pedido de esclarecimento, desconto IPE-Saúde. V) 17 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: 18 

Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-vindas ao 19 

Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Eduardo Dias Lopes, ao Assessor Sr. Gilberto 20 

Perissuti bem como aos servidores do Instituto presentes, passando de imediato a 21 

palavra para o Dr. Eduardo. O Diretor Eduardo falou sobre a importância de tratar do 22 

assunto referente à questão patrimonial do Instituto e, por esta razão, passou a palavra 23 

para o Assessor Gilberto Perissuti. O Assessor Perissuti apresentou um Projeto sobre o 24 

Patrimônio Imobiliário do IPERGS, dividindo o projeto em três etapas: suporte legal, 25 

informações gerenciais e plano estratégico. Durante a apresentação, foram feitas 26 

algumas perguntas pelos Conselheiros, sendo todas discutidas e devidamente 27 

respondidas. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd perguntou sobre a situação da 28 

Fazenda Santa Rita. O Diretor Eduardo fez um relato das negociações feitas junto à 29 

Prefeitura de Guaíba e destacou soluções prioritárias para a Fazenda Santa Rita. O 30 

Presidente Heriberto falou sobre a importância dos peritos para avaliar os imóveis do 31 
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Instituto, salientando que a Secretaria de Administração dispõe no seu quadro de 32 

apenas dois avaliadores peritos para todo o Estado e sugerindo, portanto, que se 33 

analisem as condições do Instituto para proporcionar aos servidores da casa um curso 34 

oficial de técnico perito, tendo assim, peritos dentro do IPERGS, não dependendo 35 

somente da Secretaria de Administração para realizar a avaliação anual. A sugestão foi 36 

aceita e parabenizada pelo Assessor Perissuti. O material referente à exposição ficará 37 

à disposição na secretaria do Conselho Deliberativo. Após, houve as manifestações de 38 

cumprimentos em relação à apropriação do assunto, esclarecimentos e trabalho 39 

realizado pela Diretoria Administrativo-Financeira e agradecimentos finais. Na 40 

sequência da pauta, os Conselheiros continuaram a discussão referente à Tabela 41 

CBHPM. O Presidente deu ciência aos Conselheiros da Ata nº 05/2015, que trata da 42 

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do IPERGS, na qual foi apresentada a 43 

implantação da Tabela CBHPM, sendo aprovada pela Diretoria Executiva por 44 

unanimidade. O Conselho Deliberativo tomou ciência por unanimidade e, por maioria, 45 

resolveu acompanhar os desdobramentos da adoção da Tabela CBHPM, vencidos o 46 

Presidente Heriberto e a Conselheira Iria que, além de ciência, manifestaram-se pela 47 

aprovação da migração do enquadramento dos procedimentos tendo por parâmetro a 48 

Tabela CBHPM, nos termos apresentados pela Diretoria de Saúde neste Colegiado e 49 

referendados pela Diretoria Executiva, mesmo porque não significa pelo que foi 50 

explanado, a adoção pura e simples da Tabela referida nem com relação a todos os 51 

procedimentos, nem tampouco dos valores integrais daquela Tabela, de igual modo 52 

entendendo necessário o acompanhamento dos efeitos decorrentes da implantação do 53 

novo modelo.   Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Marcio Antonio Farias 54 

solicitou o registro em Ata, devido a sua preocupação quanto a esclarecimentos em 55 

relação aos imóveis do Instituto e salientou que, como Conselheiro relator no ano de 56 

2014, bloqueou a venda dos imóveis do Instituto e solicitou diligenciar junto à CELIC a 57 

restituição do Processo nº 136661/13-3, para maior conhecimento do teor dos imóveis 58 

e condições de apropriação. O Conselheiro Enilson Pool da Silva registrou que foi 59 

nomeado no Conselho Estadual de Educação e, por ser esta a sua última participação 60 

na sessão do Conselho Deliberativo, agradeceu o convívio com os Conselheiros e 61 

enalteceu os momentos de aprendizagem. Os Conselheiros parabenizaram o 62 
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Conselheiro Enilson pela posse, desejaram-lhe um ótimo trabalho e agradeceram os 63 

momentos de convívio e aprendizagem junto ao Conselho Deliberativo. O Conselheiro 64 

Luís Fernando informou que está acompanhando como representante dos 65 

Conselheiros o Grupo de Trabalho que irá revisar a Legislação do IPE-Saúde e 66 

destacou, por fim, alguns assuntos que estão sendo objetos de discussão. VII) Pauta 67 

da próxima sessão: Não foi definida a pauta para a próxima sessão. VIII) 68 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 69 

sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 70 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 71 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 72 

 73 

                           74 

                                    Sala Augusto de Carvalho, 27 de maio de 2015.  75 

 76 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 77 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     78 
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