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                               ATA 246ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 3 

15 minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no 4 

décimo segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 5 

Alegre – RS, realizou-se a quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 6 

Senhor Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, 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, Fábio 10 

Duarte Fernandes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo 11 

Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto 12 

Júnior. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon foi substituída por sua suplente, 13 

Cláudia Zimmer. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausência: Cláudio Batista de Souza, Cláudio Luís Martinewski, Heriberto Roos 16 

Maciel, Marina Lima Leal.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 17 

seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi 18 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) 19 

Correspondências Recebidas: Ofício nº 1112/2011, da Câmara Municipal de Porto 20 

Alegre, que trata sobre a previsão de Convênio da Prefeitura com o Instituto; 21 

Encaminhamento nº 0171/2011, anexo o Balancete ajustado da movimentação 22 

financeira do IPE-Saúde, mês de agosto. V) Correspondências Expedidas: Of. nº 23 

57/2011, solicitação de um representante classista no GT do Fundo de Previdência. VI) 24 

Pauta: O Presidente Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, inicia a sessão e passa a 25 

palavra para o Diretor de Saúde, Dr. Cláudio Ribeiro, e seus Assessores que, de 26 

imediato, começam fazer uma explanação sobre a Diretoria de Saúde, no período de 27 

2006 a 2010. O Dr. Cláudio Ribeiro diz que sua vinda ao Conselho faz parte do 28 

compromisso assumido quando se apresentou a estratégia de aumento de receita e 29 

redução de despesas, um projeto para todo o ano de 2012. Sendo assim, 30 

trimestralmente a Diretoria de Saúde deverá comparecer ao Conselho Deliberativo para 31 

fazer uma avaliação sobre a situação desta Diretoria. Coloca ainda que, quando foi 32 
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feita a negociação da majoração das coberturas do Plano de Saúde, foram levantadas 33 

três expectativas que poderiam se tornar evidentes naqueles casos: uma otimista, uma 34 

média e uma pessimista. Tratavam-se de dados apresentados sobre expectativas de 35 

receitas e de despesas, aumento do volume de consultas, enfim, dados estimativos. Os 36 

quais ficam arquivados no Conselho Deliberativo. Hoje, será apresentado um trabalho 37 

baseado em dados do Tesouro do Estado. Segue afirmando que preliminarmente, 38 

nestes três primeiros meses, não se confirmou a hipótese otimista, mas sim uma 39 

posição melhor do que a otimista, superando assim todas as expectativas, sendo 40 

exatamente o que a Diretoria de Saúde já esperava. Neste momento, passa a palavra 41 

para o Assessor Paulo Garagorri Lago, que faz uma longa explanação técnica sobre o 42 

assunto. Na sua fala, coloca que não houve necessidade de mexer no Fundo de 43 

Assistência a Saúde-FAS, e que este já está com um fundo de reserva financeira para 44 

três meses. Também colocou que, passados quatro meses do aumento dos médicos, 45 

até agora não foi mexido no fundo. Falou sobre o resultado do Plano em 2011, que 46 

está sendo cumprida a sinistralidade e que a perspectiva para os próximos meses é de 47 

grande melhora. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos pergunta sobre como 48 

está o encaminhamento do agendamento eletrônico das consultas e de leitos. O Drº 49 

Cláudio Ribeiro responde que está sendo feito um levantamento sobre este assunto, 50 

mas não se tem ainda dados oficiais. Que a agenda simplificada já está implantada, 51 

mas o que acontece na agenda é que o médico oferece no mínimo trinta consultas. 52 

Portanto, sabemos o que ele tem a oferecer e não a agenda do médico marcada. Por 53 

isso existe a necessidade de discutir com a PROCERGS, e com os médicos baseado 54 

num acordo de 2008, da agenda eletrônica de consultas. Será preciso que a secretária 55 

coloque as consultas dos médicos marcadas por semana e o projeto conciliação é a 56 

moeda de troca, que interessa também aos hospitais, pois só a Santa Casa tem quatro 57 

mil consultas mês. Ainda o Dr Cláudio Ribeiro ressalta que os contratos com os 58 

hospitais estão vencidos, alguns há mais de vinte anos, mas que já foi dado início ao 59 

Processo de renovação, começando pelos dez maiores hospitais conveniados com o 60 

IPE-Saúde. Sobre os Convênios com as Prefeituras, o Presidente Fábio Duarte 61 

Fernandes pergunta se foi feito algum estudo em relação à entrada dos Servidores do 62 

Município de Porto Alegre no Plano IPE-Saúde e qual o impacto financeiro do ingresso 63 
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da Prefeitura de Porto Alegre, considerando a questão da anistia do IPTU e a questão 64 

financeira como um todo. O Assessor Paulo Garagorri Lago diz que, conforme os 65 

cálculos atuariais feitos pela empresa contratada pela Prefeitura de Porto Alegre, não 66 

haverá nenhum problema envolvendo consultas e internações, gerando ainda um 67 

impacto financeiro positivo para o Instituto. O Presidente agradece a visita da Diretoria 68 

de Saúde e de seus Assessores, deixando agendado um novo encontro para março de 69 

2012. A seguir, foi feita a distribuição do Processo nº 74205-2442/11-0, que trata sobre  70 

justificativas do aumento do PAC e do PAMES. VII) Pauta da próxima sessão: Relato 71 

do IPE-Odonto; Análise do Balancete IPE-Saúde, mês de agosto. VIII) Encerramento: 72 

Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 17 73 

horas. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 74 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 75 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-76 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 77 

 78 

                Sala Augusto de Carvalho, 25 de novembro de 2011.   79 

 80 

 81 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 82 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     83 

 84 

 85 

 86 


