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                          ATA DA 217ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

 2 

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

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 4 

segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 5 

Alegre – RS realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a 6 

Presidência do Senhor Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente 7 

do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 8 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 9 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, que contou com a 10 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio 11 

Batista de Souza, Fábio Duarte Fernandes, Izabel Belloc Moreira 12 

Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, 13 

Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 14 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela 15 

Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha 16 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 17 

fazendo parte da presente ata. II) Ausência. Heriberto Roos Maciel, 18 

Cláudio Luís Martinewski, Denise Zaions. III) Leitura e aprovação da 19 

ata da sessão anterior: Foi deliberado que a ata da sessão anterior será 20 

lida na próxima sessão. IV) Correspondências Recebidas: V) 21 

Correspondências Expedidas: VI) Pauta: O Presidente Conselheiro 22 

Fábio Duarte Fernandes, inicia a sessão lendo a nota publicada na 23 

imprensa pelo CREMERS, onde estaria movendo uma ação judicial contra 24 

o IPE, sobre a questão da hemolenta (hemodiálise contínua). Após chama 25 

o Diretor Dr. Cláudio Ribeiro responsável pelo IPE saúde e a Assessora de 26 

Comunicação Luciana Fagundes, para obter informações técnicas a cerca 27 

do tema em pauta e posterior encaminhamentos. Segundo consulta feita 28 

ao Dr. Paulo Torelly o mesmo informou que a petição inicial não chegou 29 

até ele e que quem irá responder judicialmente por isso é a PGE 30 

Procuradoria Geral do Estado. O Dr. Cláudio Ribeiro enviou subsídios a 31 

PGE, para que eles pudessem responder ao Ministério Público. Segundo 32 

ele o IPE tem uma tabela defasada desde mil novecentos e noventa e 33 

dois, portanto dezoito anos. Neste período a medicina progrediu muito. 34 

Nem por isso o IPE deixou de assistir os seus segurados, as solicitações 35 

dos procedimentos que não constam na tabela são autorizada via 36 

processo administrativo. Fala sobre a CBHPM – Classificação Brasileira 37 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Explica que o IPE-Saúde está 38 

em vias de adotar a sexta-tabela, sendo este um processo novo e 39 

demorado, porque havia a necessidade de comparar a antiga tabela com a 40 
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nova e após disponibilizar os materiais necessários para os 41 

procedimentos. O CREMERS esta usando de má fé, nenhum processo foi 42 

desautorizado. O IPE está procedendo com a maior ética. Todos os 43 

procedimentos estão sendo discutidos com a sociedade de hemodiálise.  44 

O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, pergunta se existe 45 

alguma coisa que motive o CREMERS a agir desta forma antiética. O Dr. 46 

Cláudio Ribeiro responde que há descontentamento e que em uma reunião 47 

da comissão paritária para discutir tabela de preço dos convênios, o 48 

representante do CREMERS, declarou em matéria publicada pela folha de 49 

São Paulo, que havia uma pesquisa sobre convênios dizendo que no Sul o 50 

IPE era o pior convênio. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior diz 51 

que o IPE tem um dos melhores planos de previdência e de saúde do 52 

Estado. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes, fala que o IPE 53 

mudou para melhor, hoje nós somos atendidos e que a mentira 54 

constantemente ouvida vira verdade, portanto precisamos aprovar um 55 

encaminhamento deste Conselho, pois o CREMERS, não é o dono da 56 

verdade. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon, pergunta que  57 

medida o IPE tem tomado, no sentido de esclarecer a opinião pública.O 58 

Dr. Cláudio Ribeiro, coloca que este é um assunto para a Diretoria 59 

Executiva, pois apenas o Governador, a Secretária de Administração, o 60 

Presidente do IPE, podem falar pelo IPE. A Assessora de Comunicação 61 

Luciana Fagundes diz que ficou sabendo que o CREMERS entraria com 62 

uma ação contra o IPE por uma jornalista do correio do Povo e que isto é 63 

uma postura muito errada, pois não foi ouvido ninguém do IPE. O 64 

Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior coloca que temos que responder 65 

politicamente aos nossos associados, chamar os sindicatos e tirar uma 66 

nota de apoio ao IPE, sendo que é interesse da categoria defender o 67 

nosso Instituto de Previdência. O Presidente Fábio Duarte Fernandes diz 68 

que informar as instituições sobre as mudanças no IPE, já sinaliza para o 69 

CREMERS a nossa resposta. Encaminhamentos: Uma nota de 70 

esclarecimento no site do IPE, dizendo que o IPE não deixa de atender os 71 

seus segurados mesmo que o procedimento não esteja na tabela dos 72 

convênios e que este procedimento é garantido através de processo 73 

administrativo. O Conselho Deliberativo sugere que as entidades de classe 74 

publiquem a mesma nota. VII) Pauta da próxima sessão: Balancete 75 

financeiro do IPE Saúde, festividade dos 80 anos do IPE, adequação do 76 

Regimento a nova legislação, análise do Processo Nº36722/2442/11-5, 77 

Resolução da Minuta S/N. (VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 78 

tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16h15min. do 79 

que, para constar, foi lavrado a presente ata, que será objeto de leitura e 80 
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aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 81 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-82 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 83 

 84 

                Sala Augusto de Carvalho, 11 de julho de 2011.   85 

 86 

 87 

               Eliana Alves Maboni                          Fábio Duarte Fernandes, 88 

               Secretária do Conselho.             Presidente do Conselho.     89 

 90 

 91 

 92 


