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                              ATA 233ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

 2 

Aos vinte e um 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,  5 

realizou-se a quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora 6 

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

secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: 8 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 9 

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio 10 

Luís Martinewski, Heriberto Roos Maciel, Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia 11 

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

Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Denise Zaions foi 13 

substituída por sua suplente Maria Gessi Bento, que justificou a ausência da 14 

titular por motivo de outro compromisso. A Conselheira Marina Lima Leal foi 15 

substituída por sua suplente Daniela Fabiana Peretti. O Conselheiro Fábio Duarte 16 

Fernandes foi substituído por seu suplente José Carlos Albino. Conforme 17 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 18 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Batista de 19 

Souza. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 20 

leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por mim, 21 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências 22 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências 23 

Expedidas: Memo. nº. 15, convocação ao Diretor de Saúde; Memo. nº. 16, 24 

Solicitação de informação sobre a majoração da cobertura do Plano IPE-Saúde.  VI) 25 

Pauta: A Vice-Presidente de imediato passa a palavra para o Diretor Cláudio Ribeiro, 26 

sendo que este pede para o Sr. Paulo Leal ser chamado para vir até o Conselho a 27 

pedido do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski. O Diretor Cláudio Ribeiro diz 28 

reconhecer que houve uma falha e que estes reajustes deviam ter passado pelo 29 

Conselho. Diz também que este reajuste é uma antecipação da adoção da CBHPM, 30 

que vigorará a partir de 01/12/12. Esta antecipação ocorreu em função do quadro 31 

político, ameaça de greve, por parte dos médicos em agosto, quando das festividades 32 
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dos 80 anos do IPE.  A categoria estava insatisfeita com o valor da consulta e mais 33 

ainda, quando o IPE-Saúde passou a ser um plano optativo, que a pessoa pode se 34 

desligar quando quer. Por isso o IPE também tem que entrar no mercado, nos valores 35 

de consulta e dos seus procedimentos. Portanto, este aumento foi uma antecipação do 36 

que iria acontecer em janeiro de 2012. Colocou sobre a redução de custos IPE-Saúde 37 

e fez uma projeção para 2012. Logo após as colocações do Dr. Cláudio Ribeiro à Vice-38 

Presidente, passou a palavra para os Conselheiros. O Conselheiro Sylvio Nogueira 39 

Pinto Jr. coloca que a preocupação do Conselho é com a saúde financeira do Instituto. 40 

O Dr. Cláudio Ribeiro disse que existem outras fontes de receitas, inclusive o PAC, que 41 

nos dá um resultado muito bom. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon pergunta 42 

sobre o montante dos reajustes e ele responde que representa cento e vinte e quatro 43 

milhões por ano. Diz também que, com muito trabalho e dificuldade, se consegue pagar 44 

esse aumento, que temos aonde buscar estes recursos, que vai depender do trabalho 45 

de todos nós, inclusive do Conselho. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel pergunta se 46 

esse processo integrou a conciliação das contas. O Dr. Cláudio Ribeiro diz que não 47 

integrou porque ainda não terminou a conciliação, pois os hospitais pedem prazos e 48 

mais prazos, portanto, enquanto está em discussão está parado o Processo. O 49 

Conselheiro Heriberto Roos Maciel ainda pergunta sobre o controle eletrônico das 50 

contas. O Dr. Cláudio Ribeiro diz que são novos modelos que estão sendo 51 

aperfeiçoados aos antigos. Já está sendo efetuada a transição eletrônica e a auditoria 52 

eletrônica, mas estão sendo estudados novos modelos matemáticos. Na seqüência, 53 

houve um questionamento do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski ao Dr. Cláudio 54 

Ribeiro: 1) Houve Processo Administrativo que resultou em termo de acordo, firmado 55 

no dia 10/08/2011? Não houve.  O reajuste foi discutido em reunião de Diretoria.  2) O 56 

estudo atuarial que deu origem ao valor de cento e cinco milhões parte de que dados?  57 

Parte de dados da CBHPM. Valores de consultas e todos os procedimentos médicos. 58 

3) Qual o enfrentamento da receita em relação a esta nova despesa? Vamos ter que 59 

esperar os fundos: Co-Participação, 24horas e outros. 4) Sobre a Ordem de Serviço do 60 

dia 22/08/2011, que fala sobre o rateio, conforme resposta ao Gerente de 61 

Contabilidade através de ofício que diz ser dividido em 50% para cada unidade 62 

orçamentária, isso se confirma? Este ofício não reflete a realidade. O valor maior 63 
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destes treze milhões, só inclui pessoal. 5) Sobre a questão da Pensão Paritária, qual foi 64 

a conclusão que chegaram que já está em cobrança administrativa, judicial esse 65 

dinheiro? Qual foi a decisão tomada especificamente em relação a esta receita? A 66 

decisão parte do Diretor Administrativo-Financeiro, isto não é da minha competência. 6) 67 

Qual foi a justificativa administrativa para que fossem suspensas temporariamente as 68 

Portarias e Ordem de Serviços 01,02,0386,87,88,89,90/2011? Foi suspensa durante 69 

uma semana, para mudar os termos, pois, segundo o Sindicado dos Médicos,da forma 70 

como estava escrito estava muito agressivo. Elas estão em validade. 7) Esse Termo de 71 

Acordo de 2009, por que ficou pendente o montante de quarenta milhões?  Porque 72 

tinha sido calculado em sessenta milhões, pela CBHPM. Ou seja, três lotes de vinte 73 

milhões e só se deu este aumento em janeiro, portanto, ficaram faltando quarenta 74 

milhões. O Dr. Paulo Leal coloca que o acordo de 2009 não faz referência de nenhum 75 

valor que o IPE ficaria comprometido realizar enquanto reajustes aos exercícios 76 

futuros. Na verdade no acordo de 2009, diz: implementados os reajustes previstos, 77 

novos estudos seriam realizados. 8) Quais as renúncias que o Grupo Paritário fez em 78 

favor do IPE? Nenhuma. Teve o acordo e as Entidades do Brasil inteiro estão 79 

solicitando no mínimo R$ 60,00 a consulta e no máximo R$ 80,00. Já suspenderam 80 

todas as consultas este mês. O IPE está pagando R$ 47, 00, R$13,00 menos do que o 81 

mínimo. Esse foi o acordo de não pedir o máximo da totalidade da CBHPM. 9) Foram 82 

feitos alguns cenários para os próximos dois anos, dentro deste estudo, para dar o 83 

reajuste? Não. 10) O senhor falou que houve erro em não remeter para o Conselho a 84 

negociação dos reajustes, esse erro foi constatado quando? Não sei. A União Gaúcha 85 

se mostrou em inconformidade, então se pensou que o Conselho também devia ser 86 

consultado. 11) Há convicção da Diretoria Executiva que deveria ter passado pelo 87 

Conselho? Sim. Deveria ter passado. 12) Pelo que eu concluo, a proposta do aumento 88 

partiu da própria reunião, não houve estudo atuarial e foi firmado termo de acordo logo 89 

após a reunião? Não. Houve quatro ou cinco reuniões. 13) Isso está registrado em 90 

atas? Sim. Já foi deliberado remeter para o Conselho a documentação existente. 14) 91 

Nas outras reuniões que o Senhor participou aqui o Grupo Paritário estava 92 

pressionando, sobre as questões dos aumentos, o Senhor se recorda o que disse para 93 

esse Conselho em relação a esses pedidos? Não. 15) Esse termo de 2009, ele tem a 94 
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mesma configuração do de 2011, foi um termo de acordo, assinado pelo Diretor-95 

Presidente, pelo Diretor de Saúde, pelo Chefe de Gabinete? Foi assinado pelo Diretor-96 

Presidente, na época não tinha Chefe de Gabinete. 16) Já houve algum pagamento 97 

feito, referente aos reajustes? Sim. É bom ressaltar que esses aumentos foram dados 98 

somente aos médicos que utilizarem o PINPED. O Conselheiro Cláudio Luis 99 

Martinewski pede para o Dr. Paulo Leal colocar suas considerações sobre o assunto 100 

em pauta, já que ele é o assessor direto do Dr. Cláudio Ribeiro. O Dr. Paulo Leal 101 

coloca: “Depois de cinco anos vindo a este Conselho, me sinto em uma situação 102 

desconfortável, infelizmente vou ter que divergir em algumas situações com o Dr. 103 

Cláudio, tenho o respeito por sua autoridade, mas preciso dizer que não participei do 104 

processo de negociação, vi alguns números sendo apresentados aqui com os quais 105 

não posso concordar ou discordar dos mesmos mas, de qualquer sorte, deixo claro que 106 

eu não tenho participação, teria que examinar com cuidado para dar uma opinião.  O 107 

certo é que tão logo tomei conhecimento do processo tive uma preocupação, faz parte 108 

da gestão analisar o impacto desses reajustes e certamente não fiz segredo que tenho 109 

uma posição crítica, penso que sim, nós precisaremos ter muito cuidado e muito 110 

atenção à gestão do sistema. Estou concluindo um estudo chamando de Paridade dos 111 

Novos Valores com a CBHPM, lamentavelmente em alguns casos eu estive aqui 112 

sempre fazendo uma simbologia que  alguns casos eram irregulares e agora aumentou 113 

esta irregularidade, alguns procedimentos estão muito bem em relação a sexta edição 114 

da CBHPM, e outros nem tanto. Oportunamente, espero ter condições de vir até este 115 

Conselho apresentar qual o impacto deste reajuste”. O Conselheiro Antonio Eni dos 116 

Santos Lemes coloca sua preocupação com o Plano de Saúde do IPE, negociando 117 

com desigualdade em relação a outros planos de saúde, de acompanhar bem a 118 

tramitação destes Processos, para que não aconteça do grupo que se diz Paritário 119 

decidir sozinho, sem passar nada pelo Conselho.  A Vice-Presidente pergunta ao Dr. 120 

Cláudio Ribeiro e ao Dr. Paulo Leal, como funciona o regramento do Grupo Paritário. O 121 

Dr. Paulo Leal coloca que o regramento deveria ser no mínimo empate e com certeza é 122 

necessário fazer este regramento. Após a saída do Dr. Cláudio Ribeiro e do Dr. Paulo 123 

Leal, foi aberta a discussão sobre o tema pelos Conselheiros. Resultando as seguintes 124 

propostas: Primeira proposta sugerida pelo Conselheiro Cláudio Luis Martinewski, de 125 
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suspender temporariamente os reajustes, sem prejuízo das diligências, até que se 126 

prove em contrário que não há prejuízo para a Instituição e a segunda do Conselheiro 127 

Paulo Renato Pereira Lima, sugerindo aguardar outros dados para analisar, 128 

continuando os debates na próxima sessão, para depois tomar um posicionamento. O 129 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pede licença para sair por motivo de doença na 130 

família e já antecipa seu voto pela continuação do debate na próxima sessão. A 131 

Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon diz seguir o pensamento do Conselheiro 132 

Paulo Renato Pereira Lima, sendo que gostaria de ver as atas das reuniões do Grupo 133 

Paritário e as atas das reuniões da Diretoria nas quais aconteceu a decisão do 134 

reajuste. Diz ainda ter dúvidas e precisa de mais um tempo para uma decisão. A Vice-135 

Presidente encaminha a votação sendo que a primeira proposta recebeu dois votos, 136 

sendo estes do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski e do Conselheiro Heriberto Roos 137 

Maciel e a segunda proposta sete votos, sendo estes do Conselheiro Antonio Eni dos 138 

Santos Lemes, Conselheira Maria Gessi Bento, Conselheiro José Carlos Albino, 139 

Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon, Conselheira Daniela Fabiana Peretti, 140 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Jr. O 141 

Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos se absteve de votar. Sendo assim, 142 

ficando a segunda proposta aprovada. Encaminhamentos: Enviar um Memo. para a 143 

Diretoria de Saúde pedindo manifestação por escrito, até dia 23/09/2011, às 12horas, 144 

sobre a negociação da majoração das coberturas do Plano de Saúde: a) Impacto do 145 

reajuste nas contas, já no mês de agosto; b) O impacto na CBHPM; c) Impacto na 146 

Conciliação das Contas; d) atas do Grupo Paritário e da Diretoria.  VII) Pauta da 147 

próxima sessão: Relato do Processo nº. 43394-2442/11-5 – IPE ODONTO; Reunião 148 

com o Diretor Administrativo-Financeiro. (VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 149 

tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16h20min. do que, 150 

para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 151 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 152 

Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-153 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 154 
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                        Sala Augusto de Carvalho, 21 de setembro de 2011.   158 

 159 

 160 

             Eliana Alves Maboni                      Márcia Elisa Pereira Trindade, 161 

               Secretária do Conselho.         Vice-Presidente do Conselho.     162 

 163 

 164 

 165 


