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                              ATA 232ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

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

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

andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-5 

se a quarta 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 a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Luís 10 

Martinewski, Denise Zaions, Heriberto Roos Maciel, Izabel Belloc Moreira Aragon, 11 

Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto 12 

Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 13 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 14 

parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Batista de Souza, Fábio Duarte 15 

Fernandes, Marina Lima Leal. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 16 

seguir foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi 17 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Resposta do Memo. nº. 11/11 – Relatório de Ações e 19 

Custos – IPE 80 anos; Processo nº. 57525-2442/11-7 – Proposta Orçamentária 20 

Exercício 2012; Ofício nº. 09/11, da  União Gaúcha, solicitando a suspensão da 21 

tramitação do Processo Administrativo de deliberação sobre a implantação do Plano 22 

Odontológico. V) Correspondências Expedidas: Processo nº. 25409-2442-2, PLC 23 

154/11; Of. nº. 42, encaminhado à União Gaúcha, sobre a abertura do Processo nº. 24 

57487-2442/11-5; Of. nº. 41, referente ao Processo nº. 25409-2442/11-2, PLC 25 

nº.154/11; Memo. nº. 14, enviado à Presidência, referente à Deliberação do Processo 26 

do Plano Odontológico. VI) Pauta: A Vice-Presidente colocou em votação a Pauta, 27 

sendo  transferida a visita do Diretor de Previdência para o dia 28/09/11 e  passou para 28 

o primeiro item da pauta relativo à análise dos expedientes administrativos enviados 29 

pela Diretoria de Saúde, que tratam da explicação, motivação e dados atuariais do 30 

Termo de Acordo com o Grupo Paritário para reajuste de tabelas de remuneração e 31 

outras providências. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski pede que fique registrado 32 
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que o Chefe de Gabinete da Presidência Sr. Cassius Antonio da Rosa, esteve neste 33 

Conselho antes de iniciar a sessão, solicitando adiamento desta pauta e dizendo que 34 

não existe expediente administrativo. Após, houve um longo debate entre os 35 

Conselheiros, que concordaram sobre a seriedade e responsabilidade do Conselho 36 

acerca deste assunto. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, após ouvir 37 

todas as colocações, diz: “Os argumentos já foram postos, já está tudo conversado, 38 

portanto o Conselho tem que suspender este Termo de Acordo, até que seja 39 

comprovado que esses valores são adequados, porque pior é inviabilizar o Plano”. 40 

Pergunta também por que não foi colocada a questão da Conciliação das Contas. Diz 41 

ser este o momento de agilizar a agenda eletrônica de consultas e de leitos, que 42 

estamos esperando há anos. Coloca que temos que objetivar a discussão e partir para 43 

a decisão. Não ter medo de tomar esta decisão, pois não é o Conselho que vai 44 

inviabilizar este atendimento, porque o IPE sustenta com mais de 50% a Saúde do 45 

Estado. Não tem hospital e/ou  laboratório que não dependa do IPE, de modo que 46 

podem até fazer algum movimento, mas não vão parar. Sugere suspender esse Termo 47 

de Acordo, por não observadas as prescrições legais, por não ter passado por este 48 

Conselho e por não ter os dados técnicos já embasados nestes termos. O Conselheiro 49 

Cláudio Luis Martinewski coloca sobre a importância de saber se já foi feito o 50 

pagamento aos médicos. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Jr. consultou a Diretoria 51 

Administrativo-Financeira e retornou com a afirmação que já tinha sido feito o 52 

pagamento. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon, diz saber da gravidade da 53 

questão, mas não se sentir segura para votar, por falta de conhecimento, sem nenhum 54 

dado concreto sobre o assunto e sugere que se aguarde o retorno do Diretor de Saúde 55 

dia 21/09/11. Diz que a responsabilidade que estamos trazendo para o Conselho é 56 

muito grande. A Conselheira Denise Zaions, em suas ponderações, diz que o maior 57 

problema é que foram pedidas informações, reiteradamente, mas não vieram tampouco 58 

justificativas sobre o assunto. Diz que o problema é a falta de resposta desta demanda. 59 

A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon justifica que não se pode esquecer que o 60 

Diretor de Saúde está em férias, motivo pelo qual não encaminhou a resposta, e duvida 61 

que não tenha mais material referente ao tema para ser apresentado. Diz também que, 62 

se não tiver mais nada que justifique este ato, vota pela suspensão do mesmo. O 63 
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Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima coloca que estamos deliberando sobre a 64 

suspensão dos reajustes e que ele também precisa ter esta segurança, pois esta 65 

suspensão tem um impacto social. Precisa de um tempo para discutir com a base, para 66 

ter mais segurança, pois o voto é muito importante, podendo causar transtornos aos 67 

segurados. A Vice-Presidente sugere a convocação do Diretor de Saúde para uma 68 

reunião extraordinária, quarta-feira, dia 21/09/11. O que ficou acordado por todos. Nos 69 

assuntos de ordem geral, o Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos lê o Jornal 70 

comunidade Zona Azul, Setembro/2011, página 23, onde o Diretor-Presidente do 71 

Instituto, Valter Morigi, coloca que o IPERGS prevê para outubro atendimento aos 72 

municipários. Ficando decidido que se abra um expediente sobre este assunto devido à 73 

vigência da Resolução nº.12. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes sugere que 74 

se solicite a presença do Diretor-Presidente do IPE para falar sobre este assunto.   75 

Encaminhamentos: Sobre a Majoração das Coberturas do Plano de Saúde ficou 76 

decidido: 1) Solicitar um levantamento sobre a existência de cálculo atuarial, e, caso 77 

exista, quem o fez; 2) Se este reajuste está dentro do planejamento orçamentário; 3) 78 

Se este reajuste vai se  aproximar da CBHPM; 4) Conciliação de contas; 5) 79 

Materialização do ato administrativo, motivação de todos os atos pelo Diretor-80 

Presidente ou da Diretoria Executiva como um todo; 5) Convocação ao Diretor de 81 

Saúde; 6) Convocação ao Diretor-Presidente. VII) Pauta da próxima sessão: 82 

Convocação do Diretor de Saúde, com os devidos questionamentos citados nos 83 

encaminhamentos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 84 

sessão às 16h20min. Do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 85 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 86 

Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-87 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 88 

 89 

                Sala Augusto de Carvalho, 16 de setembro de 2011.   90 

 91 

 92 

             Eliana Alves Maboni                      Márcia Elisa Pereira Trindade, 93 

               Secretária do Conselho.         Vice-Presidente do Conselho.     94 
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 97 


