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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

ATA DA 207ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

      2 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala de 3 

sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 4 

prédio 1945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a 5 

terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, 6 

Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por 7 

mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo 8 

número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, que contou 9 

com a presença dos Conselheiros: Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, Cláudio Batista 10 

de Souza, José Guilherme Kliemann Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Roberto de 11 

Carvalho, Cláudio Luís Martinewski, Heriberto Roos Maciel, Roberto Silveira Fialho, 12 

Paulo Renato Pereira Lima, a Suplente da Conselheira Marina Lima Leal, Senhora 13 

Daniela Peretti, e o Suplente do Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, Senhor 14 

Cristiano Linhares, conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 15 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 16 

Ausência: Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes.  III) Leitura e aprovação da 17 

ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior, que, 18 

submetida aos Senhores Conselheiros, foi aprovada e, após, assinada por mim, 19 

Secretária, e pelo Senhor Presidente.  IV) Correspondências Expedidas: Deu ciência 20 

da Nota Pública, acerca da condução do processo político de alteração da Previdência 21 

Publica do Estado, que foi publicada no site do IPE, e a construção da Resolução nº 22 

08/2011, enviada ao Diretor-Presidente do Instituto.  V) Pauta: Rediscutir as categorias 23 

beneficiadas dos contratos com o IPE-Saúde.  A seguir, o Senhor Presidente e os 24 

demais Conselheiros passaram a discutir o tema da pauta. O Conselheiro Paulo 25 

Carvalho salientou que este assunto foi objeto de sua preocupação, citado na reunião 26 

passada, e pelo que se vê não foi registrado. Salientou que devemos rediscutir a 27 

possibilidade de criar nova categoria dentro das atuais categorias que contemplam o 28 

número de pessoas beneficiadas. Que seja convidado o responsável pelo setor 29 

atuarial, para nos dar uma posição de como anda os municípios e os novos contratos 30 

que estão chegando. Sugeriu que se faça um estudo técnico demonstrando que a 31 

capacidade da rede de atendimento atual já está saturada, e ao colocar mais pessoas 32 

estará criando grave prejuízo, como se vislumbra com o ingresso dos servidores da  33 

Prefeitura de Porto Alegre. Foi deliberado solicitar ao Diretor Médico que nos informe 34 

se a rede médica suporta o ingresso dos 60 mil servidores da Prefeitura de Porto 35 

Alegre. O Senhor Presidente informou ao Colegiado que o Diretor de Saúde solicitou 36 

que seja pautada uma visita ao Conselho, para apresentar estudo novo referente a sua 37 

Diretoria, bem como esclarecer possíveis dúvidas e preocupações dos Conselheiros, 38 

tendo sido agendado para o próximo dia 25/05/2011e sugeriu que tais questionamentos 39 

fossem apresentados por ocasião da visita do Diretor. A Conselheira Márcia Elisa 40 

Pereira Trindade demonstrou preocupação com o número de leitos que temos 41 

disponível na rede, e sugeriu a criação de uma central de leitos. Também questionou 42 

alguns pontos referentes ao plano “Saúde e PAS” que esta sendo apresentado no 43 

mercado, e sua preocupação é quanto a um possível condicionamento e facilitação 44 

para se ingressar no plano para quem é servidor público segurado do IPE Saúde. Foi 45 

deliberado fazer esses questionamentos ao Diretor Médico, na sessão do dia 25/05. A 46 

seguir, os Conselheiros manifestaram preocupação quanto a Procuradoria do Instituto 47 
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que está descoberta com a saída de Procuradores ali lotados, pois não temos nenhum 48 

Procurador nomeado e solicitam que se tome uma posição, já que a previsão é legal. 49 

Foi deliberada pelo Colegiado que se oficie a Presidência do Instituto para que nos 50 

informe a respeito do preenchimento dos cargos em abertos, de ainda não ter sido 51 

nomeado um Procurador para o Instituto. VI) Pauta da próxima sessão: Visita do 52 

Diretor de Saúde, Dr. Cláudio Ribeiro; Processo nº 011675-2442/11-5, Projeto Lei nº 53 

58/2011 a ser apresentado pelo Conselheiro Martinewski;    VII) Encerramento: Nada 54 

mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas, do 55 

que, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 56 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do 57 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 58 

 59 

                Sala Augusto de Carvalho, 18 de maio de 2011.   60 

 61 

 62 

 63 

       Vera Regina Costa da Rosa,           Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, 64 

          Secretária do Conselho.                             Presidente do Conselho.     65 


