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                                        ATA DA 216ª SESSÃO ORDINARIA 1 

 2 

Aos seis dias do mês de julho 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 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a 5 

primeira 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 

Cândida Elena Araújo Lopes, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 8 

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

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Batista de 10 

Souza, Márcia Elisa Pereira Trindade, Cláudio Luís Martinewski, Paulo Renato 11 

Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos, Fábio Duarte Fernandes, Denise 12 

Zaions, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Izabel Belloc Moreira Aragon. A 13 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela Fabiana 14 

Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para 15 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Heriberto 16 

Roos Maciel III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi deliberado que 17 

a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. IV) ((Correspondências 18 

Recebidas: Análise do Processo Nº36722/2442/11-5, que trata sobre materiais 19 

inservíveis (sucatas), das obras de instalação da nova Central de ar condicionado 20 

deste Instituto. V) Correspondências Expedidas: Of. Nº34, que trata do agendamento 21 

de uma reunião com os diretores da casa e o of. Nº35, que trata sobre o agendamento 22 

de uma reunião com o Presidente do SINDIPE. VI) Pauta: Na seqüência foi feita a 23 

leitura da Resolução do Conselho Deliberativo minuta S/N, aprovada em sessão 24 

anterior. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski fez um relato do texto, para que todos 25 

os presentes tivessem ciência sobre o assunto, sendo que a Resolução S/N, foi 26 

encaminhada para publicação. A Conselheira Denise Zaions ficou encarregada de 27 

acrescentar dois considerandos. Na seqüência foi feita a distribuição, através de um 28 

sorteio entre os conselheiros novos do processo nº. 35610/2442/11-2, Projeto de Lei 29 

Complementar 189 e 190, ficando este sobre a responsabilidade de análise com a 30 

Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon e do processo nº. 36722/2442/11-5, que trata 31 

sobre a Avaliação de Materiais inservíveis (sucata), equipamentos de ar condicionado, 32 
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ficando este sobre a responsabilidade do Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, em 33 

medida de urgência. A seguir o Presidente colocou a necessidade de buscar em nome 34 

do Conselho um CC para a secretaria desta casa, já que a secretária Vera Regina 35 

Costa da Rosa se aposentou, ficando aprovado pelo Conselho. A Conselheira, Márcia 36 

Elisa Pereira Trindade disse que não fomos contemplados na estrutura no IPE, através 37 

do organograma, ficando a sugestão que o Conselho deve se adequar no novo 38 

regimento do IPE. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior lembrou que o IPE vai 39 

fazer oitenta anos e que seria muito importante a participação do Conselho nestas 40 

atividades, inclusive fazendo uma sessão especifica, convidando entidades que 41 

trabalham ou já trabalharam na casa. A Conselheira Denise Zaions sugeriu uma 42 

discussão para maior entendimento, sobre nota publicada na imprensa, onde fala sobre 43 

o reajuste de vinte por cento no PAMES e seis por cento no PAC. Aproveita para pedir 44 

acesso a este material e pergunta ainda se os reajustes são apreciados pelo Conselho. 45 

O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes disse que passou sim pelo Conselho e 46 

que na época,  se inscreveu para pedir uma correção mais amena, pois sabia que 47 

atingiria o quadro dos que ganham menos que são os Trabalhadores em Educação. O 48 

reajuste a seu ver está correto, porque o IPE não é culpado do quadro geral ganhar tão 49 

pouco. O Conselheiro Cláudio Batista de Souza, diz que estamos com problemas no 50 

atendimento do PAMES, que este não está atendendo os procedimentos hospitalares. 51 

Diz que o atendimento médico está muito complicado não para quem é do IPE, mas 52 

para todos os pacientes. Coloca que temos que pensar no IPE, mas na realidade 53 

estamos tendo um problema de atendimento global. O Conselheiro Paulo Renato 54 

Pereira Lima diz ter participado da composição anterior e que era a preocupação deste 55 

Conselho deixar um trabalho que resultou na transformação da Resolução nº. 329 e na 56 

Resolução nº. 347, porque na época não se sabia se os contratos iam ser renovados e 57 

a outra uma demanda reprimida que cita vários pontos que deveria ser aprofundada. 58 

Dispõe-se a passar estas questões e outras demandas, pois é muito importante para 59 

os conselheiros que estão chegando agora. A Conselheira, Denise Zaions coloca que é 60 

importante termos a aprovação da Resolução vinte um porque ela cobre todos os 61 

procedimentos e tem procedimentos mais modernos que não podemos oferecer porque 62 

não está nesta Resolução. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima coloca que na 63 
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Resolução a CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 64 

Médicos), não deixa claro a situação da cobertura preventiva e da complementar. O 65 

Conselheiro Cláudio Luís Martinewski esclarece que foi dito pelo Dr. Cláudio Ribeiro 66 

que tanto a fisioterapia e a nutrição, desde que seja indicado por um médico 67 

especialista no assunto, estão autorizadas. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos 68 

Lemes coloca que o importante é o que os segurados querem do IPE, dizendo que na 69 

Resolução vinte e um, temos que colocar estes procedimentos para serem negociados. 70 

A Conselheira Denise Zaions colocou a preocupação com os anestesistas, pois não 71 

temos as coberturas e nem convênios com hospitais e clínicas. O Presidente Fábio 72 

Duarte Fernandes, sugere os nomes da Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade e 73 

Denise Zaions, substituindo assim a ausência dos conselheiros que não pertencem 74 

mais no Conselho, para analisar a Resolução vinte e um. O Conselheiro Paulo Renato 75 

Pereira Lima coloca sobre nota publicada na imprensa pelo CREMERS, onde estaria 76 

movendo uma ação judicial contra o IPE, sobre a questão da hemolenta (hemodiálise 77 

contínua). Alguns Conselheiros acharam importante a manifestação da Presidência do 78 

IPE, sobre a nota publicada, mas o Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, ressaltou 79 

que o Conselho tem um papel muito importante na medida em que ele pode ser um 80 

elemento ponderador, para não causar desgaste à direção. Sugere que o Conselho se 81 

manifeste e não a Presidência. Ficou acordada pelos Conselheiros uma reunião 82 

extraordinária na segunda-feira, dia onze de julho de dois mil e onze, onde será 83 

convidado o Procurador do IPE Dr. Paulo Torelly, o diretor de Saúde do IPE Dr. Cláudio 84 

Ribeiro e a chefe da comunicação Luciana Fagundes. O Presidente Conselheiro Fábio 85 

Duarte Fernandes anuncia a volta da secretária Cândida Elena Araújo Lopes, para a 86 

Secretaria da Presidência do IPE e apresenta a professora Eliana Alves Maboni para 87 

assumir a secretária do Conselho Deliberativo. Encaminhamentos: Demanda 88 

Reprimida, Adequação do Regimento a nova Legislação, inserção as comemorações 89 

dos oitenta anos do IPE, visitação ao prédio, relato do Conselheiro Sylvio Nogueira 90 

Pinto Júnior sobre o processo que ficou sob sua responsabilidade de análise e 91 

encaminhamento de dois considerandos pela Conselheira Denise Zaions, da 92 

Resolução S/N. VII) Pauta da próxima sessão: Sessão extraordinária, para tratar sobre 93 

nota publicada na imprensa pelo CREMERS. VIII)Encerramento: Nada mais havendo 94 
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a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16h20min.do que, para 95 

constar, foi lavrado a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 96 

sessão, sendo assinada por mim, Cândida Elena Araújo Lopes, Secretária do 97 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-98 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 99 

                       Sala Augusto de Carvalho, 06 de julho de 2011.  100 

  101 

 102 

         Cândida Elena Araújo Lopes,              Fábio Duarte Fernandes, 103 

         Secretária do Conselho.                 Presidente do Conselho.     104 

 105 

 106 


