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ATA 265ª SESSÃO ORDINÁRIA
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 14 horas, na sala de

3

sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do

4

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

5

segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro,

6

Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim,

7

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

8

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

9

dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, Cláudio

10

Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton

11

Rotunno, Izabel Beloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo

12

Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos, Sylvio Nogueira Pinto

13

Júnior. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para

14

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Não

15

houve Conselheiros ausentes. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por

16

sua suplente, Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha

17

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da

18

presente ata. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi

19

efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por

20

mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências

21

Recebidas: Curriculum Vitae do candidato ao cargo de Diretor de Saúde, Dr. Antônio

22

de Pádua Vargas Alves; Cópia do Ofício GP nº 037/2012, enviado pela Presidência,

23

para a Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, indicando o Sr. Rui

24

Osório Devincenzi para estar respondendo interinamente pelas Diretoria de Previdência

25

de Saúde; E-mail da Sra. Maria Josefina dos Reis, solicitando esclarecimentos sobre a

26

exoneração do Diretor Cláudio Ribeiro, e e-mail do Sr. Jorge Perácio, comentando

27

notícias vinculadas a convênio. V) Correspondências Expedidas: Ofício nº 12/03/12,

28

para a Presidência, solicitando o encaminhamento aos órgãos competentes para

29

efeitos de nomeação dos Diretores eleitos. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro, Fábio

30

Duarte Fernandes, inicia a sessão nomeando a comissão que irá analisar o currículo do

31

candidato único ao cargo de Diretor de Saúde, Dr. Antônio de Pádua de Vargas Alves,
33
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32

ficando assim constituída: Os Conselheiros Cláudio Luis Martinewski e Heriberto Roos

33

Maciel e a Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon. Logo após análise, a comissão

34

considerou que o candidato preencheu os requisitos necessários, tendo firmado

35

declaração de próprio punho no sentido de não possuir condenação criminal no âmbito

36

da Justiça Federal, bem como de não responder nem tão pouco ter-lhe sido aplicada

37

sanção disciplinar em processo administrativo no IPERGS, comprometendo-se a

38

fornecer essas respectivas certidões negativas faltantes, fins de ciência e ratificação.

39

Logo após, o Presidente chamou para ser sabatinado o candidato Dr. Antônio de

40

Pádua Vargas Alves. O mesmo colocou sobre a importância de ser indicado para um

41

cargo como este, sendo que vai trabalhar para fortalecer o IPE e o bem-estar de todos

42

os funcionários, juntamente com o apoio do Conselho Deliberativo e das entidades que

43

o apóiam. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita pergunta para o Dr. Antônio de Pádua

44

como ele vê a questão do investimento do FAS no Beira-Rio; Pergunta também se o

45

Diretor tem um novo planejamento ou seguirá o da gestão anterior. O Dr. Antônio de

46

Pádua coloca que tudo deve passar pelo Conselho, sendo que procurará se assessorar

47

de pessoas que entendam do assunto. Quanto ao planejamento existente, prometeu

48

analisar e dar continuidade ao trabalho, melhorando e adaptando conforme a

49

necessidade. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior disse que sua preocupação

50

maior é com a assistência médica dos servidores públicos, por isso pergunta se vamos

51

atingir a totalidade dos procedimentos, que a tabela da CBHPM propicia, para todo o

52

conjunto de Servidores do Estado. Pergunta também sobre a equipe dos servidores da

53

área médica, sugere que se estabeleçam servidores de alta qualidade e que o Diretor

54

de Saúde se envolva neste processo. Por último, coloca sobre as informações aos

55

associados acerca da assistência médica do Instituto, que estão deixando muito a

56

desejar inclusive em relação dos telefones que não são atendidos. O Dr. Antônio de

57

Pádua coloca que, quanto à tabela CBHPM, pretendem discutir com o Conselho

58

Deliberativo sobre o assunto para ver até que ponto os pagamentos são suportáveis.

59

Quanto ao atendimento ao segurado, disse que pretende melhorar o serviço, mas que

60

para isso é necessário qualificar os funcionários e aumentar a sua auto-estima. Diz

61

que, quanto ao funcionalismo, é preciso realizar o concurso público e também melhorar

62

o salário do funcionário público do IPE. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes
34
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63

pergunta se o Dr. Antônio de Pádua tem disponibilidade para dedicar oito horas diárias

64

de trabalho para o IPE. Ele responde que sim. Que fechou o seu consultório particular

65

e também fechou a agenda na Santa Casa, que não pode ser fiscalizado e fiscalizar ao

66

mesmo tempo. Portanto, afirma que irá parar de exercer a medicina particular e ficará

67

exclusivo para o IPE. O Conselheiro Antonio Eni pergunta ao Dr. Antônio de Pádua

68

como ele vê o encaminhamento dos novos projetos junto ao IPE e fala também sobre

69

os projetos em andamento incluindo o informativo sobre o plano de Saúde do IPE, que

70

salienta o direito que o segurado tem, e a agenda eletrônica de consultas e agenda

71

eletrônica de leitos. Logo após, pergunta se o Dr. Antônio de Pádua pretende continuar

72

nesse caminho. O Dr. Antônio de Pádua coloca que o informativo é fundamental, pois

73

demonstra a transparência do trabalho, sendo que o servidor tem que saber tudo o que

74

ele tem direito. Quanto à agenda eletrônica de consultas e agenda eletrônica de leitos,

75

respondeu que não tem uma idéia de como implementar isso imediatamente, sendo

76

que será preciso um estudo mais detalhado sobre este assunto. O Conselheiro Antonio

77

Eni falou ainda sobre os médicos que estão credenciados no IPE e que não atendem

78

no interior do Estado, sugerindo que existe disponibilidade dos funcionários que

79

trabalham na interiorização, ir até o local fazer o contraponto, para que este serviço

80

funcione com a maior qualidade possível. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima

81

pergunta a posição do Dr. Antônio de Pádua sobre uma nova versão da Resolução nº

82

21. O Dr. Antônio de Pádua coloca que a Resolução nº 21, ficou defasada com o

83

tempo, a idéia é implementar uma nova tabela. Mas colocou que é preciso dar tudo

84

que o servidor tem direito, porque o IPE é nosso, mas não podemos quebrar o IPE. O

85

Conselheiro Heriberto Roos Maciel perguntou qual a visão que o Dr. Antônio de Pádua

86

tem sobre o Projeto IPE 24 horas. O Dr. Antônio de Pádua disse ter que fazer um

87

estudo muito aprofundado sobre o assunto, disse que o IPE não tem como bancar este

88

atendimento, acredita que este serviço teria que ser terceirizado, precisando assim ver

89

os benefícios que o IPE teria. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski fala sobre a

90

importância de o Dr. Antônio de Pádua evidenciar o compromisso junto ao Conselho

91

Deliberativo na tomada de decisões e pergunta se já existe uma previsão de data, do

92

futuro Diretor de Saúde, para apresentação do plano de ação, para o Conselho

93

Deliberativo. O Dr. Antônio de Pádua coloca que sempre irá ouvir as entidades de
35
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94

classes e trazer ao Conselho Deliberativo. Colocou que precisa tomar conhecimento da

95

Diretoria de Saúde e, após, será uma honra e uma obrigação discutir junto os novos

96

projetos e os que estão em andamento. O Presidente Fábio Duarte Fernandes

97

cumprimenta o Dr. Antônio de Pádua pela disponibilidade de colocar o seu nome para

98

esta nova tarefa. Coloca que o espírito do Conselho Deliberativo é participativo,

99

colaborativo, de compromisso com os interesses de seus segurados. Pergunta ainda

100

se, na visão do Dr. Antônio de Pádua, é possível construir alternativas para outros

101

atendimentos especializados como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, etc. O Dr.

102

Antônio de Pádua responde que é importante ter estes especialistas no plano, mas que

103

precisamos ver se temos recurso para isso. O Presidente esclarece que o Conselho

104

Deliberativo vai votar a indicação do Diretor de Saúde e do Diretor de Previdência.

105

Parabeniza novamente o Dr. Antônio de Pádua e inicia o processo de votação. Coloca

106

que, conforme o Regimento Interno, artigo 23, o processo de indicação do Diretor se dá

107

mediante votação secreta, sendo assim o Conselho Deliberativo escolherá o candidato

108

a ser indicado à nomeação pelo Governador do Estado. Logo após, a comissão se

109

reuniu para fazer a contagem dos votos, ficando o seguinte resultado: Diretoria de

110

Saúde, dez (10) votos válidos para o Candidato Antônio de Pádua Vargas Alves e dois

111

(2) votos em branco, totalizando doze (12) votos; e para Diretoria de Previdência, dez

112

(10) votos válidos para o Candidato Ari Lovera e dois (2) votos em branco, totalizando

113

doze (12) votos. Fica eleitos o Sr. Antônio de Pádua Vargas Alves, para assumir o

114

Cargo de Diretor de Saúde, e o Sr. Ari Lovera, para assumir o Cargo de Diretor de

115

Previdência. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Paulo Roberto Machado

116

Campos coloca que a União Gaúcha convocou uma sessão extraordinária, coincidente

117

com a sessão do Conselho Deliberativo, devido à relevância do tema, pela escolha dos

118

Diretores Classistas que representarão as entidades. Portanto, em homenagem aos

119

candidatos, ao Conselho e aos Conselheiros, temos a presença da diretoria e quase

120

totalidade dos representantes das entidades que integram a União Gaúcha. O

121

Presidente Fábio Duarte Fernandes agradece a presença de todos, convidando para

122

que se façam presentes mais vezes quando assim desejarem. VII) Pauta da próxima

123

sessão: Apresentação pelo Assessor da Presidência, Alex Fernando da Trindade -

124

Diretrizes para aplicação do FAS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi,
36
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125

pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para

126

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

127

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

128

Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Sala Augusto de Carvalho, 14 de março de 2012.

129
130
131
132
133
134
135
136

Eliana Alves Maboni
Secretária do Conselho.

37

Fábio Duarte Fernandes,
Presidente do Conselho.

