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ATA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

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

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

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

Terraciano Moraes, Conselheira mais antiga, conforme Regimento Interno, e secretariada 6 

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

de 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, Bayard Schneider Bernd, Delmar 10 

Pacheco da Luz, Édino José Alves e Roberto Max Liebstein. As assinaturas foram 11 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 12 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo, Luís 13 

Fernando Alves da Silva e Vera Maria Lessês. III) Leitura e aprovação da ata da 14 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 17 que, depois de aprovada, será 15 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Presidente em Exercício. IV) 16 

Correspondências Recebidas: Requerimento de inscrição de chapa para eleição da Mesa 17 

Diretora do Conselho Deliberativo, firmado pelo Conselheiro Álvaro de Medeiros. V) 18 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI)  Pauta:  Na 19 

abertura da sessão, estando ausente o Presidente e o Vice Presidente, a Conselheira mais 20 

antiga assumiu a presidência dos trabalhos e justificou a necessidade de iniciar-se a 21 

sessão no horário estabelecido devido ao fato de estar marcada agenda com o Diretor de 22 

Saúde, Dr. Alexandre, para as 14 horas e 30 minutos. Logo após a leitura da ata e 23 

correspondência, a mesma convidou o Vice-Presidente para assumir os trabalhos, já que o 24 

Presidente Luís Fernando estava ausente, por motivo de outra agenda profissional, ocasião 25 

em que o mesmo declarou não haver necessidade. Na sequência, a Presidente em 26 

Exercício leu o nome dos Candidatos inscritos para a eleição da Mesa Diretora do 27 

Conselho Deliberativo para o biênio 2017 a 2019, ficando inscrita a chapa do Conselheiro 28 

Luís Fernando Alves da Silva para concorrer à Presidência e do Conselheiro Álvaro de 29 

Medeiros à Vice-Presidência.  Na sequência, a Presidente em Exercício deu as boas-vindas 30 

ao Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Guimarães Escobar, e ao Assessor, Sr. Paulo Gnoatto, 31 

bem como ao Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda Sr. Paulo Leal, e aos Assessores 32 

que o acompanhavam, passando de imediato a palavra para o Diretor de Saúde discorrer 33 
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sobre o item da pauta relativo ao Preço de Referência de Medicamentos. Em relação ao 34 

Relatório que está sendo apresentado hoje, o Diretor Alexandre traçou um histórico do 35 

início do estudo até o momento e, após passou a palavra para o Auditor Fiscal, Sr. Paulo 36 

Leal. Na apresentação do Relatório, o Sr. Paulo Leal falou sobre o Programa de Qualidade 37 

de Gastos, conforme Decreto nº 50.183, de 25 de março de 2013; cronologia de 38 

precificação IPE-Saúde com base na Nota Fiscal eletrônica e conceitos. Apresentou o 39 

Relatório, destacando que a proposta preliminar de diretrizes para readequação dos custos 40 

do IPE-Saúde, bem como a proposta de precificação de honorários, diárias, taxas e 41 

serviços estão sendo propostas no Relatório, sendo que alguns dados ainda estão em 42 

análise. O Diretor Alexandre fez diversos esclarecimentos referentes ao assunto, 43 

destacando o funcionamento do mercado em relação às remunerações dos medicamentos 44 

e procedimentos hospitalares. Destacou a importância do trabalho em conjunto do Instituto 45 

junto com a Secretaria da Fazenda, e falou em relação às necessidades para a adequação 46 

ao Relatório SEFAZ/IPE, enfatizando a importância dos recursos humanos, consultoria e 47 

unidade política. Na sequência, o Auditor Fiscal, Sr. Paulo Leal, apresentou os 48 

encaminhamentos feitos no Relatório: transferência do Relatório da Precificação (PROA 49 

17/14.00-0007510-6) do âmbito da Comissão para a Direção do IPERGS (12/06); 50 

solicitação de audiência com a Casa Civil, para apresentar o Relatório; ciência ao Conselho 51 

Deliberativo, Ministério Público e TCE; implementação das recomendações da SEFAZ, 52 

validadas pela Comissão; precificação de honorários, diárias, taxas e serviços (SEFAZ e 53 

IPE); preparação de “Conta Corrente do Custo de Referência do IPE-Saúde” (SEFAZ); 54 

implementação das condicionantes – necessidade de implantação da Precificação. Os 55 

Conselheiros discutiram o assunto, parabenizaram a Comissão (SEFAZ/IPE) pelo trabalho 56 

realizado, destacando que a Diretoria Executiva terá o apoio do Conselho Deliberativo para 57 

realização da implantação do trabalho, e fizeram várias perguntas e colocações para o 58 

Diretor de Saúde e para o Auditor Fiscal, destacando-se, entre elas, as referentes ao modo 59 

como será conduzido o encaminhamento da implantação dos preços de precificação (ajuste 60 

do modelo), bem como a preocupação com a falta de funcionários para dar suporte à 61 

mesma. Foi colocado aos Conselheiros que é de suma importância ter conhecimento 62 

interno na negociação e colocar a posição do Instituto, porém todas as providências 63 

necessárias deverão ser tomadas antes da negociação. A Presidente em Exercício 64 

agradeceu a exposição feita pelo Diretor de Saúde, Dr. Alexandre, e pelo Auditor Fiscal, Sr. 65 

Paulo Leal, e enfatizou a satisfação de constatar o avanço deste projeto, bem como a 66 
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preocupação e luta pela reposição do Recursos Humanos do Instituto, necessários para dar 67 

andamento ao trabalho. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Roberto registrou 68 

que mesmo não havendo interesse de sua parte em lançar candidatura, a Secretária do 69 

Conselho poderia ter alertado para a entrega da inscrição das chapas na data de hoje, pelo 70 

grupo do WhatsApp, ficando como alerta para futuros assuntos do interesse de todos. VII) 71 

Pauta da próxima sessão: Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. VIII) 72 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 30 73 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 74 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 75 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 76 

Sala de reuniões, 14 de junho de 2017. 77 

 78 

                   Eliana Alves Maboni                                      Kátia Terraciano Moraes 79 

                   Secretária                                                        Presidente em Exercício 80 

 81 


