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                               ATA 238ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 15 minutos, 3 

na 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 segunda 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, Fábio Duarte Fernandes, Izabel Belloc Moreira 11 

Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Maria Gessi Bento, Paulo Renato Pereira 12 

Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 13 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana 14 

Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para 15 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Heriberto 16 

Roos Maciel.  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. 63708-2442/11-5, encaminhado para aprovação da Política 20 

Anual de Investimentos; V) Correspondências Expedidas: Não houve 21 

correspondências expedidas. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro, Fábio Duarte 22 

Fernandes, inicia a sessão cumprimentando  o Sr. Valter Morigi, Diretor-Presidente, os 23 

Diretores Rui Osório Devincenzi, Artur Desessards Junior e Cláudio Ribeiro e seus 24 

Assessores. Diz que, após várias reuniões, foi do entendimento de todos solicitar a 25 

presença dos Diretores e do Presidente, para que fosse esclarecido de forma definitiva, 26 

acerca de todo o processo que diz respeito à questão da majoração dos prestadores 27 

credenciados. De imediato, passa a palavra para o Diretor-Presidente, Valter Morigi, 28 

que agradece o convite afirmando que, ao passo que solicitara agenda com o 29 

Conselho, tomou conhecimento de tal convite, para tratar do tema específico da 30 

questão do Plano de Saúde, para a qual foi pedido um tempo maior para a entrega da 31 

resposta do ofício, pois estava sendo feito o recolhimento de todos os dados relativos 32 
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ao encaminhamento. Sugeriu que o Assessor Paulo Leal, da área da Saúde, faça a 33 

explanação da resposta do Ofício nº. 46, que lhes foi enviado, juntamente com as 34 

perguntas, pelo Conselho. O Assessor Paulo Leal fez uma longa exposição técnica, 35 

respondendo os questionamentos dos Conselheiros, conforme Ofício nº. 202, enviado 36 

pela Presidência. Logo após, o Presidente Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, 37 

cedeu a palavra aos Conselheiros. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti pergunta 38 

sobre os contratos deficitários com as Prefeituras, se serão tomadas as devidas 39 

providências e se o Conselho terá acesso a estes dados. O Assessor responde que é 40 

necessário buscar no mínimo os 10% relativos aos contratos, e o Conselho deverá se 41 

apropriar do ocorrido. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos coloca que foi 42 

dado a este Conselho as respostas aos questionamentos técnicos, mas o 43 

questionamento maior talvez esteja no campo político e pergunta: “Se estamos fazendo 44 

um acordo com o Grupo Paritário, AMRIGS, Associação dos Hospitais, Conselho de 45 

Medicina, Federação dos Hospitais, Federação da Santa Casa e Filantrópicos, 46 

Sindicato Médico, que estão pedindo reajuste, não se tem dúvida de que era o 47 

momento de acertar a Conciliação das Contas. Também seria o momento de se 48 

colocar um acordo sobre a questão das consultas, das agendas eletrônicas, tanto de 49 

consultas como de leitos, para deixar bem claro a posição do IPE. Outra cobrança feita 50 

por este Conselho, diz respeito ao momento do reajuste. Estava sendo cobrado, e 51 

houve também ameaças. Sendo assim, o IPE concedeu, sem pedir nada em troca. 52 

Além disso, não foi passado nada pelo Conselho, porque se tivesse passado, mesmo 53 

que em caráter de urgência, estes itens seriam colocados. Passar pelo Conselho 54 

representa fortalecer a posição da Diretoria, que estaria respaldada. Posição esta que 55 

sempre foi tomada por meta, por esta Diretoria de Saúde e pela Diretoria de 56 

Previdência. Fato estranho, pois este seria o momento de se obter algo em troca dos 57 

Prestadores, um compromisso solene, um contrato, da agenda eletrônica, da agênda 58 

eletrônica de leitos, da conciliação de contas e, no entanto, não foi feito. Portanto, é 59 

esta cobrança política que eu faço e faço em nome do Conselho, ainda, peço que se 60 

alguém não está de acordo se manifeste. Então pergunto: por que não usaram este 61 

momento para trazer um benefício para a Autarquia e, por conseqüência, para todos os 62 

segurados?” Como não houve manifestação de nenhum Conselheiro, ficaram aceitas 63 
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as colocações do Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos.  O Diretor Cláudio 64 

Ribeiro respondeu: “Quando se pensa na conciliação de contas, se pensa que o IPE 65 

tem que pagar o que deve. Nossa atitude não é esquecer o passado e sim pagar o que 66 

é devido. Nosso prazo final foi dia 31/01/2011, para a apresentação de contas, não tem 67 

outro prazo. Como foi dito neste Conselho, o aumento foi um adiantamento da CBHPM. 68 

No meu ponto de vista, foi um excelente acordo, pois no Rio Grande do Sul apenas o 69 

IPE e a Unimed não fizeram greve, e hoje o IPE tem que competir com o mercado. 70 

Hoje estamos com saldo em caixa e pagamentos em dia. Concluo dizendo que, se nós 71 

apresentássemos este trabalho que o Assessor Paulo Leal fez com a equipe para esse 72 

Conselho anteriormente, certamente teria o respaldo e aprovação deste Conselho, foi 73 

um erro político já admitido. Concordo com isso e assumo a responsabilidade. O erro 74 

não foi da Diretoria Executiva, foi meu, deveria ter vindo consultar este Conselho”.  O 75 

Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos diz: “Não questionei de maneira 76 

nenhuma os dados técnico e sim políticos, pois esta postura surpreendeu o Conselho. 77 

Portanto, até então, a eficiência do trabalho dos Diretores é inquestionável. 78 

Poderíamos ter sido questionados, paciência, não o fomos. Portanto, os resultados são 79 

bons,são positivos, não tivemos greve, teve uma propaganda positiva para o IPE em 80 

toda a Imprensa. Todos nós queremos um IPE que nos distinga dos demais. O 81 

Conselheiro Cláudio Luis Martinewski  agradece a presença da Diretoria Executiva e de 82 

seus Assessores e diz que, pelo menos para ele, é inédito a presença de todos no 83 

Conselho, isso com certeza tem um significado importante devido à preservação da 84 

competência do Conselho. Pergunta a seguir: 1) Os novos custos serão repassados 85 

para  as Prefeituras? E assim lhe é respondido pelo Diretor de Saúde:  Este é o 86 

desafio. Não afeta os deficitários. Novo serviço, novo custo. 2) Sobre a Co-87 

Participação, em relação a outros acordos, esta demanda sofreu aumento? Resposta: 88 

Sim. O mesmo percentual. 3) Este documento foi feito pelo Dr. Paulo Leal e validado 89 

na reunião do dia 06/10/11. Existe outro documento que não confere com os dados 90 

deste? Resposta: Sim. Existe uma pequena diferença entre eles, pois este é muito 91 

mais técnico do que o outro.  Quanto à preservação do IPE, precisamos garantir a 92 

legalidade e transparência nos atos e este tipo de descompasso não pode mais 93 

ocorrer. O ato administrativo tem que ser motivado claramente, principalmente a 94 
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questão da sinistralidade. Várias questões que foram retomadas aqui, depois deste 95 

documento apresentado para o Conselho, devem ser observadas, para não 96 

desvalorizar o Plano. Não podemos gerar outras despesas para o Estado, mais do que 97 

nossas contas permitem. O Diretor-Presidente, Valter Morigi, pede a palavra e coloca: “ 98 

Neste último cálculo que está nas suas mãos agora, não foram levadas, em conta as 99 

probabilidades, tais como a ampliação do PAC e os aumentos concedidos aos 100 

segurados, todos podendo resultar em receita. Como não estão concretizada, não 101 

estão nos cálculos. Além de sabermos que irão entrar novos funcionários no Estado via 102 

concurso. Mas, se no final de 2012, tivermos chegado nos 40 milhões, nós não 103 

reportaremos ao Estado para complementação, temos o FAS que é exatamente para 104 

essas necessidades, pois acreditamos que se trate de um valor ainda menor. Se for um 105 

valor limite vamos nos reportar ao FAS, apenas para 2012, conforme as projeções 106 

mostram. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes diz que este momento é muito 107 

importante e que devemos entender que a luta pela Saúde e pela Educação no Brasil é 108 

permanente. Portanto, estamos cumprindo hoje aqui a parte política que falhou e 109 

retomando a caminhada em defesa do IPE. Discorre sobre a natureza não solidária do 110 

PAC, sendo o mesmo valor para todos os segurados, e apresenta a necessidade que 111 

se discuta o assunto. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pergunta: “1) Esses 112 

dados passaram pela Assessoria Atuarial?  2) Com este impacto, já está se 113 

considerando se tornar este Grupo Paritário efetivamente paritário, ou seja, vamos, a 114 

partir de agora, ter a representação efetiva deste Conselho? Para que o Conselho não 115 

seja simplesmente para ratificar ou para justificar ações já decididas? Está sendo 116 

considerado o regramento uma normatização, como estatuto, como regimento para 117 

essa Equipe  Paritária? 3) Está afastada a hipótese de buscarmos outra solução, caso 118 

este Plano não for bem sucedido?”  O Diretor Cláudio Ribeiro diz que risco existe 119 

sempre, inclusive de sobrar dinheiro. O Assessor Paulo Leal coloca que esses cálculos 120 

não foram submetidos amplamente a um cálculo Atuarial, mas, no que diz respeito à 121 

competência técnica dele na matéria, assegura que os números que ali estão são 122 

sustentados por todo um esforço técnico para que a margem de erro seja 123 

absolutamente mínima. Diz também que, na verdade, o que lhe preocupa mais é a 124 

gestão do Plano de Ação. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior diz estar 125 
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preocupado com a Saúde financeira do Instituto. Relata também que a visita dos 126 

Diretores e do Diretor-Presidente no Conselho é um diálogo e não uma inquisição, o 127 

que engrandece a todos nós.  Coloca que, como representante do Governo, acha muito 128 

positivo que a política do Governo atual é dialogar no sentido de reconstruir este 129 

Estado. Logo, pergunta: “Este déficit colocado para 2011, está previsto para o ano de 130 

2012, dentro da previsão estará diminuído ou acrescido de maiores valores? O Diretor 131 

Cláudio Ribeiro responde que, conforme informações da Fazenda haverá depósitos 132 

este ano ainda na conta do FAS e na previsão não haverá déficit este ano. A 133 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti relata que a preocupação do CPERS é que este 134 

Governo “dê certo”, pois todos ganham com isso, e que o Sindicato quer o melhor para 135 

o IPE, neste sentido,forte e com qualidade. Prossegue  dizendo sobre a contrariedade 136 

do Sindicato a qualquer tipo de privatização. Em seguida, a Conselheira versa sobre 137 

um dossiê, que está em suas mãos, relativo à cobrança indevida dos médicos. 138 

Pergunta o que se pode fazer para denunciar esses médicos que fazem cobranças 139 

indevidas e o que se deve dizer para a sua categoria como resposta a esse assunto. 140 

Coloca ainda que, na Audiência Pública na Assembléia Legislativa,houve alguns 141 

relatos sobre a falta de atendimento e de leitos. O Diretor-Presidente Valter Morigi 142 

responde que também faz parte do CPERS e é professor do Estado, portanto também 143 

conhece o Sindicato. No mesmo sentido, afirma que a questão da cobrança por fora é 144 

condicionada à denúncia daquele que é cobrado, e isso é um problema que foge da 145 

sua alçada, porque, muitas vezes, especialmente nas cidades menores, as pessoas 146 

deixam de fazer a denúncia, por se tratar do melhor médico, por ser o único, ou quando 147 

tem relação de amizade com o profissional, portanto, é uma opção do colega professor 148 

a denúncia. Comenta que temos um número de Ouvidoria 0XX(51)3210-5742, e que 149 

este deve ser divulgado nos informativos. Diz que já divulgou este número na 150 

Audiência Pública na Assembléia Legislativa, analisa ainda que esta é uma das formas 151 

para que as denúncias cheguem ao IPE e assim possam ser tomadas as devidas 152 

providências.  Sobre o dossiê, pede uma cópia para ser feito um acompanhamento e 153 

outras providências sobre o assunto. Colocou em seguida que, enquanto professor e 154 

associado, já se colocou à disposição para ir aos Núcleos ou ao CPERS, buscar um 155 

entendimento sobre esses assuntos. O Conselheiro Cláudio Batista de Souza sugere 156 
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para o Diretor-Presidente Valter Morigi e subsidiariamente, para os Diretores, que se 157 

isente os segurados, com mais de 70 anos de idade do PAMES. Sugere, também, que 158 

se coloque um valor maior para aqueles que ganham mais de modo a viabilizar um 159 

melhor atendimento pelo PAMES. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima solicita ao 160 

Diretor-Presidente do IPE que se exija uma nota dos prestadores de serviço, 161 

esclarecendo que foi feito um acordo satisfatório. Ainda, envolvendo este assunto, 162 

sugere que haja publicidade de qualidade, com poucos recursos, mas de forma que 163 

esclareça aos segurados. O Presidente Fábio Duarte Fernandes diz que a presente 164 

pauta deu crescimento, grandeza, e um novo caminhar para o Conselho e tal fato foi o 165 

resultado das diversas reuniões sobre o tema. Agradece, na seqüência, a 166 

disponibilidade do Diretor-Presidente Valter Morigi, dos Diretores e dos seus 167 

Assessores, dizendo que, para o Conselho, é um desafio construir essa relação sólida, 168 

transparente. Pede que continuem contando com o Conselho como um órgão de apoio 169 

à gestão, solidificação dos atos e de compromisso com o IPE, para que seja mais forte, 170 

mais solidário, mais transparente e cada vez mais vigoroso. Porque esse é o desejo de 171 

todos nós. Logo após, o Presidente sorteia o Processo nº.63708-2442/11-5, que se 172 

refere à Aprovação da Política Anual de Investimentos, ficando sob a responsabilidade 173 

da Conselheira Maria Gessi Bento. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes 174 

coloca da necessidade de se constituir uma Comissão para relatar o Processo 175 

nº.52437-2442/11-0, que trata sobre a indicação do membro do  Conselho para o 176 

FUNDOPREV e FUNDOPREV/MILITAR, devido ao fato de que o CPERS já se 177 

manifestou contra esta indicação. Diante deste fato, sugere que se constitua uma 178 

Comissão para relatar o assunto. Sendo aceito, ficou assim constituída pelos 179 

Conselheiros: Cláudio Luis Martinewski, Paulo Renato Pereira Lima e Antonio Eni dos 180 

Santos Lemes.   Encaminhamentos: Observar para que os hospitais cumpram o prazo 181 

que foi dado para o final das negociações: 31/01/2011.  VII) Pauta da próxima 182 

sessão: Visita do Diretor de Previdência; Relato do Processo nº. 43394-2442/11-5 – 183 

IPE ODONTO. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 184 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas  e 50 minutos. Da qual, para constar, foi 185 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 186 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 187 
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Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 188 

 189 

                Sala Augusto de Carvalho, 07 de Outubro de 2011.   190 

 191 

 192 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 193 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     194 

 195 

 196 

 197 


