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ATA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar do prédio, 3 

nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a primeira 4 

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Conselheira Kátia Terraciano 5 

Moraes, Conselheira mais antiga, conforme Regimento Interno, e secretariada por mim, 6 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos 8 

Conselheiros: Álvaro de Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua 9 

Vargas Alves, Antonio Vinícius Amaro da Silveira, Carlos Eduardo Prates Cogo, 10 

Delmar Pacheco da Luz, Édino José Alves e Roberto Max Liebstein. O Conselheiro 11 

Bayard Schneider Bernd foi substituído por seu suplente Alexandre Wagner Silva 12 

Bobadra. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro 13 

de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Vera 14 

Maria Lessês e Luís Fernando Alves da Silva. III) Leitura e aprovação da ata da 15 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 15 e 16 que, depois de 16 

aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 17 

IV) Correspondências Recebidas: Requerimento da FESSERGS. V) Correspondências 18 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Na abertura da sessão, o 19 

Presidente Luís Fernando informou que, em razão da pauta conter matéria na qual se dera 20 

por impedido, passará a presidência dos trabalhos à Conselheira Kátia Terraciano Moraes, 21 

eis que ausente o Conselheiro Vice-Presidente, no tocante ao ponto pautado. Em razão 22 

disso, encaminhou no sentido de inverter a ordem dos trabalhos, para se tratar neste 23 

primeiro momento de Assuntos Gerais, e após, dar-se a continuidade da sessão sob a 24 

presidência da Conselheira Kátia, para os encaminhamentos referentes à votação do 25 

Processo nº 17/2442-0001349-9, que trata da solicitação de afastamento do mesmo. Após 26 

ter a aprovação do Colegiado, o Presidente Luis Fernando fez referência à pauta da 27 

próxima sessão que terá, conforme solicitação, a presença do Diretor de Saúde, Dr. 28 

Alexandre Guimarães Escobar, para apresentação sobre o sistema de Preço de Referência 29 

de Medicamentos, sendo a mesma aprovada pelos Conselheiros presentes. Na sequência 30 

o Presidente informou que se aproxima o término do mandato da atual mesa do Conselho, 31 

de modo que está encaminhamento, a partir de hoje, a abertura do processo eleitoral para 32 

composição da Mesa do Conselho Deliberativo, ou seja, a eleição do Presidente e Vice-33 
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Presidente do Conselho, para o período de dois anos, na forma do Regimento Interno, 34 

fixando o seguinte calendário: a apresentação de chapas ou candidaturas individuais 35 

devem se dar, perante a Secretaria do Conselho, até o horário de início da sessão marcada 36 

para o dia 14/06/2017; a eleição da nova mesa, por votação secreta, conforme determina o 37 

Regimento Interno, se dará na sessão do dia 21/06/2017, o que já fica determinado como 38 

ponto de pauta para a referida sessão; no dia 28/06/2017, então, tomam posse o 39 

Presidente e Vice-Presidente eleitos. O calendário foi aprovado por unanimidade dos 40 

Conselheiros presentes. Na sequência, o Presidente se retirou e a Conselheira Kátia 41 

assumiu a presidência da sessão. De imediato iniciou a leitura das correspondências 42 

recebidas da FESSERGS. Quanto ao requerimento da Conselheira Terezinha Arnoud, 43 

solicitando cópia da gravação da sessão realizada no dia 24/05/2017, a Presidente em 44 

Exercício destacou que a gravação é um acessório da Secretária, para poder construir a 45 

ata com maior fidelidade, e após aprovada a ata, a gravação é deletada, não estando mais 46 

disponível, dando por esse motivo indeferido o requerimento. O Conselheiro Alexandre 47 

discorreu que a Conselheira solicitou a gravação em tempo hábil para poder se posicionar 48 

em relação ao assunto, bem como, outros Conselheiros argumentaram que não teria 49 

motivo de ouvir a gravação, sendo que a ata já estava aprovada. Como houve uma 50 

discussão em relação ao assunto, os Conselheiros decidiram votar pela liberação ou não 51 

da ata. Os Conselheiros Antonio Vinícius, Delmar, Édino, Álvaro, Carlos Cogo e Kátia, 52 

votaram no sentido que a gravação é um suporte de apoio para a Secretária não devendo 53 

ser disponibilizado, sendo voto vencido os Conselheiros Roberto, Antonio Andreazza, 54 

Antonio de Pádua e Alexandre, ficando então deliberado que não será disponibilizada a 55 

gravação das sessões. A Presidente em Exercício fez leitura do Processo nº 006923-56 

2442/17-4, que trata da solicitação de retirada da pauta da apresentação do pedido de vista 57 

da Conselheira Terezinha Arnoud, por não estar apta a votar, requerendo a ata do dia 58 

24/05/2017 e a gravação da sessão anterior. Como o assunto já havia sido discutido pelos 59 

Conselheiros o pedido foi indeferido. Na sequência a Presidente em Exercício, fez 60 

referência ao Processo nº 007035-2442/17-5, no qual a Conselheira suplente Terezinha 61 

Arnoud, junta procuração outorgada ao Advogado, Sr. Diogo Teixeira, com poderes, entre 62 

outros, para representá-la junto ao Conselho Deliberativo. Como se trata de documento 63 

para apenas formalizar o requerimento apresentado em outro processo, já apreciado, foi 64 

determinado o arquivamento. A Presidente em Exercício passou a palavra para o 65 

Conselheiro Alexandre fazer a apresentação do seu voto vista. O Conselheiro fez a leitura, 66 
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sendo a sua posição contrária ao voto do relator, ficando de apresentar durante a semana o 67 

voto por escrito para ser arquivado no processo. A Conselheira Terezinha Arnoud teve 68 

prejudicado seu pedido de vista, eis que tendo uma semana para apresentar o voto vista, 69 

não compareceu a sessão, deixando de exercer o direito de modificar o seu voto. Após 70 

votação a Presidente em Exercício fez o encerramento do Processo em discussão dizendo 71 

que: “Foi aprovado, por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários, o parecer e voto do 72 

Relator, que considerou, em relação à postura do presidente, a inexistência de postura 73 

insólita, ou antiética ou desrespeitosa do Presidente Luís Fernando Alves da Silva, ficando 74 

afastada a hipótese pretendida pela FESSERGS, de afastamento do Presidente do seu 75 

cargo, e opinou pelo arquivamento do processo”. VII) Pauta da próxima sessão: Preço de 76 

Referência de Medicamentos – Presença do Diretor de Saúde.  VIII) Encerramento: Nada 77 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para 78 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 79 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pela Senhora 80 

Presidente em Exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 81 

Sala de reuniões, 07 de junho de 2017. 82 

 83 

                   Eliana Alves Maboni                                      Kátia Terraciano Moraes 84 

                   Secretária                                                        Presidente em Exercício 85 
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