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                          ATA DA 228ª SESSÃO ORDINÁRIA  1 

 2 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala 3 

de 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 

oitava sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora Conselheira, 6 

Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 7 

por mim, Eliana Alves Maboni, 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, Denise Zaions, Heriberto Roos Maciel, Márcia Elisa Pereira Trindade, 11 

Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira 12 

Pinto Júnior. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente 13 

Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausência: Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Izabel Belloc 16 

Moreira Aragon. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir foi 17 

efetuada a leitura da ata da sessão anterior, que depois de aprovada foi assinada por 18 

mim, Secretária do Conselho e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Resposta ao memorando nº. 6, justificativa técnica para os reajustes 20 

concedidos aos prestadores credenciados; Of.nº. 217/11, resposta ao of. CD nº. 21 

31/2011, que trata dos autos do expediente nº. 00006.00203/2011-9. V) 22 

Correspondências Expedidas: Of.nº. 40, solicitação da revisão da redação da 23 

Resolução nº12; Processo nº. 16196-2442/11-7, que trata sobre o pedido de compra de 24 

parte do terreno de propriedade do IPERGS; Processo nº. 34726-2442/11-1, que trata 25 

sobre denúncia de irregularidade do Plano Saúde PAS; Memo. nº. 11, solicitação de 26 

levantamento sobre os gastos referentes aos 80anos do IPE, procedência e aplicação 27 

da verba. Envio de e-mail, com aviso de recebimento, para o setor de informática, das 28 

atas para serem colocadas no site.  VI) Pauta: A Vice-Presidente Conselheira,da as 29 

boas vindas ao SINDIPE,dizendo que é uma satisfação receber o Sindicato para 30 

estreitarmos os laços entre o Conselho e os servidores da casa. Logo após coloca a 31 

palavra à disposição do Presidente do SINDIPE Bayard Schneider Bernd. O Presidente 32 
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saúda a todos e todas, a Presidente em exercício e diz: “ É muito importante a nossa 33 

presença aqui e entendemos, a Lei é bem clara, que o Conselho Deliberativo do IPE 34 

tem uma responsabilidade imensa, frente aos rumos do nosso IPE. Nós aproveitamos 35 

esta oportunidade para fazer as nossas reivindicações e buscar o apoio deste 36 

colegiado. Entendemos que o IPE É regido por leis, e como já dissemos na área de 37 

tecnologia teve um grande avanço nos últimos anos, mas na área das saúde e 38 

previdência nós temos que também dar condições ao corpo funcional, as pessoas, que 39 

levam o IPE, porque máquina sem pessoas não funcionam”. Logo após leu o ofício de 40 

nº. 04/2011, que objetiva tratar assuntos de interesse da categoria dos servidores do 41 

IPE. O Presidente do SINDIPE disse estar aguardando uma nova audiência com o 42 

Diretor Rui Osório Devincenzi, da Diretoria Financeira, para tratar da nova matriz 43 

salarial. Após sua manifestação a Vice-Presidente, passa a palavra para os 44 

Conselheiros. Os Conselheiros dão as boas vindas aos visitantes, dizendo da 45 

satisfação em tê-los aqui, poder ouvir suas reivindicações, acolhe-las e na medida do 46 

possível poder estar apoiando o Sindicato nas suas reivindicações, que acham muito 47 

justo lutar pela valorização do Funcionalismo Público. Também colocaram que o 48 

Conselho Deliberativo, está timidamente ocupando o seu espaço, participando cada 49 

vez mais do destino da autarquia, que infelizmente nem tudo passa pelo Conselho. 50 

Disseram ainda que a vinda do SINDIPE, na casa é elogiável, que o que tiver ao 51 

alcance dos Conselheiros pode contar com eles, pois todos querem o melhor para o 52 

IPE. A Conselheira Denise Zaions, pergunta sobre o Plano de Cargos e Salários. Como 53 

está? Com quem está? Qual o prazo de consumar este plano? Porque vai ser a partir 54 

deste plano que vamos fundamentar o Concurso Público. Pergunta ainda se este Plano 55 

de cargos e salários é um plano acolhido e aceito pelo SINDIPE? É este que esta na 56 

mão do Diretor Administrativo? Quanto tempo tem o Diretor Administrativo para se 57 

manifestar, tem prazo? O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, sugere uma 58 

Constituição de uma Comissão Paritária, para formatar o Quadro e o Plano de Carreira, 59 

ao atendimento dos pleitos da categoria. Sugere ainda que se aguarde o retorno do 60 

Presidente do SINDIPE, neste Conselho, após a reunião que o mesmo terá com o 61 

Diretor Administrativo. O Conselheiro Cláudio Batista de Souza coloca também sua 62 

preocupação com a falta de interação com a autarquia, onde o Conselho fica muitas 63 
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vezes esquecido e lembra que precisamos apontar que houve alterações de valores na 64 

área médica, troca de funcionários da administração e nada passou pelo Conselho, 65 

pois se tivesse passado poderíamos fazer uma troca apontando melhorias. Já o 66 

Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes, diz que acompanha gestões de governos 67 

anteriores, que ainda temos dificuldades, mas que o IPE-Saúde evoluiu neste tempo, 68 

hoje agente fala e é ouvido.   Os Conselheiros levantaram a formação de uma 69 

comissão paritária para agilizar em termos de conteúdos a discussão do plano de 70 

cargos e salários, objetivando o concurso público que é meta da Instituição. A Vice-71 

Presidente convida o SINDIPE para retornar ao Conselho, para discutir pontos mais 72 

específicos e pede para os Conselheiros e os colegas do SINDIPE se apresentar. Logo 73 

após coloca a palavra a disposição dos convidados. O Sr. Jorge Martini, que trabalha 74 

na diretoria médica do IPE, diz: “Entrei aqui preocupado e saio muito mais. Notei que o 75 

Conselho não está interagindo com a direção atual, portanto como foi dito, no meu 76 

entender, o Conselho está sem força, em outras palavras o Conselho Deliberativo tem 77 

pouca influência. Entre outras coisas que foram ditas em relação à assistência médica, 78 

a qual eu trabalho esse aumento que o IPE concedeu a sua rede credenciada e que 79 

nada, pelo que eu escutei foi passado pelo Conselho, ou seja, toda a negociação e 80 

todos os reajustes não têm influencia nenhuma do Conselho. Preocupa-me também 81 

que se tivesse passado, nós talvez tivéssemos alguns benefícios ou uma contra 82 

partida. Se não passou o Conselho tem que resgatar e cuidar para ver se este tipo de 83 

reajuste ou novos reajustes que por ventura venha a ser negociado não estão deixando 84 

a saúde financeira do IPE abaixo do necessário. Gostei muito da preocupação da mesa 85 

com o plano de carreira, porque sem plano não se deve pensar em fazer concurso 86 

público, prova disto está o nosso concurso emergencial que trouxe médicos, 87 

advogados e a maioria já saiu, porque não é atrativo. E por último precisamos cuidar 88 

dos convênios do IPE, com outras instituições, prefeituras, por exemplo, pois a cada 89 

momento nós estamos vendo que o IPE vai concretizar o convênio com a Prefeitura de 90 

Porto Alegre. Quantas vidas estão vindo aí, para fazer parte da nossa rede se 91 

segurados eu não sei, mas a gente sabe que hoje a nossa rede ou está mal distribuída 92 

ou é falta de vontade, mas sabemos que não suporta. Todos os planos estão nesta 93 

situação. E  se nós ainda pegarmos uma massa de não sei quantas pessoas, vai com 94 
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certeza detonar totalmente a rede. Não é o hospital de Porto alegre que vai dar mais 95 

vagas. Então eu pediria aos membros do Conselho que estudassem, que se 96 

interessassem sobre o assunto, antes que aconteça, pois se acontecer vai ser na 97 

gestão dos Senhores. Vamos olhar se é realmente interesse do IPE fazer este 98 

convênio, tem que estar muito bem direcionado. Pediria grande atenção, pois o IPE é 99 

de todos”. A Vice-Presidente esclarece que no Conselho foi debatido muito a questão 100 

dos novos contratos, que estão querendo aderir ao IPE e diz: “ Em função da entrada 101 

do próprio Município de Porto Alegre e que por nós não conhecermos o tamanho da 102 

rede, chegamos a conclusão que nós teríamos que parar por aí e por isso montamos a 103 

Resolução nº12, onde nós não aprovamos nenhum contrato, por tempo indeterminado, 104 

até que a diretoria médica comprove que nós podemos receber estes servidores aqui. 105 

Não é de nosso interesse prejudicar o plano de saúde que nós temos que é muito 106 

importante para nós”. Diz também que o aumento dos médicos, não passou pelo 107 

Conselho, mas que já oficiamos o diretor médico, para vim fazer os devidos 108 

esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Roberto Liebstein, atualmente cedido ao 109 

SINDIPE, diz ver que o Conselho está indo no caminho certo. Deixa registrada sua 110 

satisfação de estar visitando o Conselho. Sita dois exemplos como positivo:a 111 

Resolução que alterou os Convênios com Prefeituras e Câmaras e  a Resolução nº12. 112 

Colocou também a importância do IPE ter um Plano de cargos e salários. O Presidente 113 

do SINDIPE diz ter o Processo nº. 028141/2442/03-04, que trata da Promoção 114 

Horizontal, que esta na Setorial da PGE, pede  que o Conselho apóie essa iniciativa de 115 

buscar este Processo junto ao Procurador Torelly e o dos celetistas que tem inclusive o 116 

apoio do Presidente Valter Morigi e agradece ao Conselho pela acolhida. A Vice-117 

Presidente também agradece a visita do SINDIPE dizendo esperar o retorno em breve 118 

de todos. Encaminhamentos: a)Os Conselheiros levantaram a formação de uma 119 

Comissão Paritária, para agilizar em termos de conteúdos, inclusive a discussão do 120 

Plano de Cargos e Salários dos Servidores, objetivando o concurso público que é meta 121 

da Instituição; b) Estabelecer um retorno do SINDIPE, no Conselho, para fazer uma 122 

discussão sobre o Plano de Carreira.  VII) Pauta da próxima sessão: Discussão sobre 123 

a resposta do memo nº. 06, que trata sobre a justificativa técnica, para os reajustes 124 

concedidos aos prestadores credenciados.  (VIII) Encerramento: Nada mais havendo 125 
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a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16h15nim. do que, para 126 

constar, foi lavrado 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 pela 128 

Senhora Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-129 

*-*-*- 130 

 131 

                Sala Augusto de Carvalho, 31 de agosto de 2011.   132 

 133 

 134 

             Eliana Alves Maboni                     Márcia Elisa Pereira Trindade, 135 

               Secretária do Conselho.        Vice-Presidente do Conselho.     136 

 137 

 138 

 139 


