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                                ATA 234ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 15 3 

minutos, na 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 Alegre – RS, 5 

realizou-se a sexta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, 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 Batista de 10 

Souza, Cláudio Luís Martinewski, Denise Zaions, Fábio Duarte Fernandes, 11 

Heriberto Roos Maciel, Izabel Belloc Moreira Aragon, Paulo Roberto Machado 12 

Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Marina Lima Leal foi 13 

substituída por sua suplente Daniela Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas 14 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 15 

parte da presente ata. II) Ausência: Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato 16 

Pereira Lima. 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 pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Mensário Estatístico do mês de agosto, resposta ao Memo. nº.  09/11; Of. 20 

nº. 182/11, resposta ao Memo. nº. 14 - referente ao Processo nº. 43394-2442/11-5, que 21 

trata sobre o IPE Odonto; Processo nº. 54785-2442/11-2, indicação suplente do 22 

Conselheiro Heriberto Roos Maciel; Resposta do Memo. Nº. 16 - Solicitação de 23 

informação, sobre a majoração da cobertura do Plano-IPE Saúde. V) 24 

Correspondências Expedidas:  Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: 25 

O Presidente Conselheiro Fábio Duarte Fernandes inicia a sessão dando boas-vindas 26 

aos Conselheiros e conforme o pedido do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski sugere 27 

uma mudança na pauta, colocando como primeiro item desta discussão a negociação 28 

das coberturas do Plano de Saúde, sendo aceito por todos. Logo após a discussão 29 

sobre o assunto, o Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes coloca sobre a 30 

importância da realização de uma sessão com a Direção do IPE e com os três outros 31 

Diretores para buscar respostas de onde veio a razão para colocar essa reposição. 32 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 2 

FLS.359                                                                       

 

359 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

Sugere que seja feito uma agenda com os quatro Diretores, os dois indicados e os dois 33 

eleitos pelo Conselho, e posteriormente com o Governo. A Conselheira Denise Zaions 34 

pede a palavra e diz que, conforme relato dos Conselheiros na sessão anterior, o 35 

Diretor Médico e seu Assessor, convocados por esse Conselho Deliberativo, prestaram 36 

importantes informações acerca do reajuste concedido aos prestadores credenciados, 37 

conforme Acordo do Grupo Paritário de 2011. Todavia, por motivo de força maior, como 38 

foi impedida de participar desta sessão, ficou contingenciada e tem que se declarar 39 

impedida de decidir sobre eventual suspensão do reajuste, eis que, nesse momento, 40 

não conta com todos subsídios para bem apreciar o assunto. O Conselheiro Sylvio 41 

Nogueira Pinto Junior coloca que a preocupação maior dele é com um milhão de 42 

segurados deste Instituto, caso os médicos resolvam fazer greve, então sugere que se 43 

faça uma mediação nesta negociação já que os aumentos já foram dados e nós temos 44 

que pensar nos segurados que não podem sofrer as conseqüências. O Conselheiro 45 

Paulo Roberto Machado Campos diz que se esse reajuste inviabilizar economicamente 46 

o plano, o prejuízo para um milhão de segurados vai ser muito maior do que uma 47 

suspensão agora. Coloca que precisamos de um estudo que comprove que este 48 

reajuste não vai prejudicar os nossos segurados.  O Presidente sugere que se dê um 49 

prazo para a Direção Executiva nos trazer os esclarecimentos necessários sobre o 50 

assunto para deliberar se suspende ou não, ou se adota outra medida. E diz: “Temos 51 

uma possibilidade de crescimento nesse espaço de deliberação política fundamental 52 

neste momento. Acho que estamos conduzindo o processo muito bem, a Direção 53 

Executiva está preocupada com o posicionamento do Conselho, o que já nos dá uma 54 

consideração, por isso que o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior coloca a 55 

importância de se chegar a um consenso. Portanto, vamos chamar os Diretores aqui e 56 

pedir a eles que nos convençam que essa negociação é boa para a Autarquia. Se 57 

estivermos convencidos homologamos a decisão, se não estivermos votamos pela 58 

suspensão. Para que tudo isso aconteça, precisamos que se estabeleça um prazo”. 59 

Ficando assim acordado por todos.  Encaminhamentos: Ofício nº 43, enviado ao 60 

Diretor-Presidente pedindo manifestação por escrito até o dia 30/09/2011, sobre a 61 

negociação da majoração da cobertura dos Planos de Saúde, em especial o que se 62 

segue: a) Apresentação do Cálculo Atuarial que fundamentou o aumento aos  63 
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prestadores de serviço; b) Cálculo de sinistralidade financeira em razão do aumento; c) 64 

Apresentação dos estudos que originaram os valores da redução de custos; d) 65 

Conciliação das contas; e) Percentual do impacto na tabela CBHPM; f) Informações se 66 

no acordo firmado está prevista a implantação da agenda eletrônica; g) A partir de 67 

quando inicia-se o procedimento de agendamento eletrônico de leitos e consultas; h) 68 

Solicitação do comparecimento, junto ao Conselho, no dia 07/10/2011, às 14 horas, 69 

dos Diretores acompanhados pelo Diretor-Presidente, a fim de esclarecerem, em 70 

definitivo, o Conselho sobre a negociação da majoração das coberturas do Plano de 71 

Saúde. VII) Pauta da próxima sessão: 1) Relato do Processo nº 43394-2442/11-5 – 72 

IPE ODONTO; 2) Reunião com o Diretor Administrativo-Financeiro.(VIII) 73 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 74 

sessão às 16h20min. do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 75 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 76 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-77 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 78 

 79 

                Sala Augusto de Carvalho, 23 de setembro de 2011.   80 

 81 

 82 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 83 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     84 

 85 

 86 

 87 


