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                          ATA DA 229ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos dois dias do mês de setembro 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 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 8 

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

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

Denise Zaions, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Izabel Belloc 11 

Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo 12 

Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Marina 13 

Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela Fabiana Peretti. Conforme 14 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 15 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Luís 16 

Martinewski. 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: Processo nº. 54672-2442/11-4, que trata sobre assuntos da categoria de 20 

Servidores do IPE; Processo nº. 43394-2442/11-5, que trata sobre a implantação do 21 

Plano Odontológico. V) Correspondências Expedidas: Memo. nº. 12, solicitação de 22 

Justificativas técnicas para os reajustes concedidos aos prestadores credenciados.  VI) 23 

Pauta: O Presidente Conselheiro inicia a sessão, que trata sobre a justificativa técnica 24 

para os reajustes concedidos aos prestadores credenciados e de imediato passa a 25 

palavra para os Conselheiros. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade diz que 26 

houve uma preocupação muito grande por parte de todos os Conselheiros, com a 27 

resposta do memorando nº. 06 em função disto ela entrou em contato com o setor que 28 

faz o credenciamento dos médicos e soube que as portarias estão em vigor, que o 29 

credenciamento não foi interrompido, foi uma suspensão apenas no mês de 30 

agosto/2011. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos sugere que o Diretor de 31 

Saúde seja convocado para uma sessão o mais breve possível, para responder 32 
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objetivamente por que suspendeu as portarias, não colocou o projeto conciliação e o 33 

que está faltando para colocar em prática a Resolução 347/2008.  Houve também uma 34 

grande preocupação entre os Conselheiros, sobre o aumento das consultas e os 35 

procedimentos médicos, sendo salientada pela Conselheira Márcia Elisa Pereira 36 

Trindade a preocupação quanto a divisão de despesas entre a Diretoria médica e a 37 

Diretoria de Previdenciária, porque em sessões anteriores foi dito pelos dois Diretores 38 

que estava dividido em 50% as despesas e de posse deste documento nota-se que a 39 

Previdência paga em torno de 20% e a Saúde paga o restante. Salientando que a Lei é 40 

contraria a este procedimento, sugerindo assim que se tome uma atitude sobre o 41 

assunto. A Conselheira Denise Zaions sugere que além da vinda do Diretor de Saúde, 42 

seja enviado novamente outro memorando a Diretoria de Saúde pedindo 43 

esclarecimentos sobre as questões técnicas para os reajustes concedidos aos 44 

prestadores credenciados, com todos os expedientes administrativos que tratam do 45 

tema, bem como do acordo realizado em 2009. O Presidente Conselheiro concorda 46 

com as colocações dos Conselheiros, mas também lembra que em reuniões anteriores 47 

o Conselho foi informado que o IPE buscaria o cumprimento da tabela da CBHPM, até 48 

outubro deste ano, para atingir um serviço de qualidade e de prestação de serviço aos 49 

associados da autarquia. O Conselheiro Antonio Eni do Santos Lemes diz que se sente 50 

muito bem contemplado com as colocações do Dr. Cláudio Ribeiro e que qualquer 51 

julgamento que se fizer sobre a posição do Dr. Cláudio Ribeiro é no mínimo 52 

desrespeitoso à pessoa dele. Coloca ainda, que o Conselho precisa chamá-lo, ouvi-lo e 53 

depois se precisar, ouvir o Presidente Valter Morigi para depois tirar sua posição, esta 54 

é a seriedade de um Conselho. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior diz ser 55 

motivo de preocupação a questão financeira do Instituto, se vai poder sustentar este 56 

compromisso que estamos assumindo. Coloca a importância dos Conselheiros 57 

conhecerem o IPE para se apropriar de fato dos assuntos. Refere-se também, ao 58 

chamado “Projeto atendimento 24 horas” e propõe um maior conhecimento sobre o 59 

assunto. Sugere a presença não só do Diretor de Saúde, mas também do Diretor 60 

Financeiro para fazer uma avaliação da situação geral do IPE. O Conselheiro Paulo 61 

Renato Pereira Lima sugere, que todas as correspondências de natureza deliberativa 62 

como: Portaria, Ordem de serviço, Resolução, sejam notificadas ao Conselho com 63 
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antecedência de 24 horas, antes da vigência. O Presidente propõe ao Conselho, 64 

convidar o Diretor de Saúde para vir até o Conselho, dar as devidas explicações, 65 

adiantando para ele o assunto. Coloca ainda que os Diretores estão, assim como nós 66 

buscando sempre o melhor caminho para a Instituição, e que é com este espírito que 67 

devemos receber-los aqui. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade sugere que o 68 

Conselho tenha uma cadeira para participar, permanente junto ao Grupo Paritário. 69 

Considerando a importância da presença de seus pares na apreciação do expediente 70 

de nº. 52437-2442/11-0, a Conselheira Denise Zaions informou ao Colegiado relatar o 71 

Processo na próxima reunião. Ainda nesta sessão, a Conselheira suplente Daniela 72 

Fabiana Peretti, pediu explicações sobre o PLC 154, que trata sobre a Inclusão dos 73 

pais como dependentes, onde foi enviado um ofício para a Assembléia Legislativa, 74 

dizendo que o Conselho se manifesta contra esta inclusão, devido à falta de suporte 75 

para a sustentação deste Projeto. Pede que fique registrado que o CPERS é a favor do 76 

Projeto e que defenderá a sua aprovação na Assembléia Legislativa. Também deixa 77 

claro que o CPERS, vota contra a indicação do membro do Conselho para participar 78 

como indicado na movimentação financeira e patrimonial do FUNDOPREV e 79 

FUNDOPREV/MILITAR; O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, esclareceu, que a 80 

FESSERGS, não reuniu suas instâncias para tirar uma posição definitiva sobre 81 

participação ou não de representações no FUNDOPREV e FUNDOPREV/MILITAR e 82 

que por tanto nada impede a participação dele e da Conselheira Márcia Elisa Pereira 83 

Trindade, em Seminários que visam fornecer conhecimentos sobre este tema, até que 84 

seja deliberado sobre o assunto. O Presidente fala sobre a aprovação dos três 85 

membros indicados para participar do seminário e que é intenção da Presidência 86 

Executiva do IPE, que o Conselho se aproprie o mais possível das informações e 87 

oportunidades que tiverem de aprendizado, conhecimento e capacitação para que 88 

possam cada vez mais auxiliar nas deliberações. Encaminhamentos: a) Debater 89 

sobre a escolha de um Conselheiro para relatar o assunto da Participação de um 90 

Conselheiro no Grupo Paritário; b) Ofício ao Diretor de saúde, solicitando informações 91 

referentes aos reajustes concedidos aos prestadores credenciados; c) Cópia de todos 92 

os expedientes administrativos; d) Informações sobre o chamado “Projeto Atendimento 93 

24 horas”; e) Convidar o Diretor de Saúde e o Diretor Administrativo Financeiro, para 94 
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prestar alguns esclarecimentos a cerca da Saúde financeira do IPE, adiantando para 95 

eles o assunto que se trata; VII) Pauta da próxima sessão: Relato do Processo nº. 96 

52437-2442/11-0, que trata sobre a indicação de um membro do Conselho que, 97 

juntamente, com o indicado do gestor único irão autorizar a movimentação financeira e 98 

patrimonial do FUNDOPREV e FUNDOPREV/MILITAR; Processo nº. 025409-2442/11-99 

2, que trata do PLC 154/2011, que inclui pai e mãe no plano IPE – Saúde; Analisar os 100 

expedientes administrativos, enviados pela Diretoria de Saúde.  (VIII) Encerramento: 101 

Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 102 

16h20min. do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 103 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 104 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-105 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 106 

 107 

                Sala Augusto de Carvalho, 02 de setembro de 2011.   108 

 109 

 110 

             Eliana Alves Maboni                     Fábio Duarte Fernandes, 111 

               Secretária do Conselho.        Presidente do Conselho.     112 

 113 

 114 

 115 


