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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                               ATA 253ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

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

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

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

RS, 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, Cláudia Bacelar Rita, 10 

Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Iria Salton Rotunno, Izabel 11 

Beloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, 12 

Paulo Roberto Machado Campos, Sylvio Nogueira Pinto Júnior.  O Conselheiro 13 

Heriberto Roos Maciel foi substituído por seu suplente, André Fernando Janson 14 

Carvalho Leite. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada 15 

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

Marina Lima Leal.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi feita a 17 

leitura da ata da sessão anterior, postergando para o dia 04/01/2012. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Of. nº 103/2011, da SINTERS, afirmando apoio ao 19 

atual Diretor de Saúde; Of. UG nº 23/2011, da União Gaúcha, indicação de Diretores e 20 

Vice-Diretores. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 21 

expedidas. VI) Pauta: O Presidente, Conselheiro Fábio Duarte Fernandes, inicia a 22 

sessão sugerindo a leitura pela secretária dos Processos que se encontram, para 23 

relato, com os Conselheiros, ficando acordado por todos que, em fevereiro, será feito 24 

um cronograma para relatar os mesmos ou uma justificativa para arquivamento. 25 

Posteriormente, inicia a apreciação da destituição do Diretor de Saúde, de acordo com 26 

o artigo 9º, inciso V, conforme Lei 12.395. O Conselheiro Paulo Roberto Machado 27 

Campos coloca que houve a proposta de destituição do Diretor de Saúde, em função 28 

da maneira como foi conduzido o Termo de Ajustamento dos prestadores de serviço, 29 

por não terem sido observados as formalidades que este Conselho entende 30 

necessárias, por não ter tido o acompanhamento deste Conselho, por não ter incluído 31 

nas cláusulas do reajuste as conciliações das contas dos prestadores de serviços, de 32 
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não ter incluído as agendas eletrônicas, tanto de consultas, quanto de leitos. Diz que 33 

no dia 09/12/2011, o Conselho Deliberativo entendeu que isso era muito importante, 34 

sendo assim, resolveu destituir o Diretor de Saúde. Coloca, ainda, que independente 35 

disso, as entidades de classe que indicaram o Diretor de Saúde, no caso específico a 36 

União Gaúcha, também reiterada, esta posição pela FESSERGS, pediu a substituição 37 

do mesmo. Portanto, são dois motivos alegados para destituir o Diretor de Saúde: A 38 

forma como conduziu o reajuste, e por não ter atendido a confiança e as expectativas 39 

das entidades de classe. Sabedor que era desta postura na União Gaúcha, houve uma 40 

eleição na FESSERGS para sucedê-lo, e ele se candidatou, sendo que, dentre os 41 

quatro candidatos, ficou em último lugar. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski 42 

expõe que este assunto, para ele, já foi esgotado na sessão do dia 09/12/2011, mas 43 

que este processo deve nos trazer um aprendizado, no sentido de mudanças no 44 

Regimento, em que fique claro, a representação do Diretor de Saúde, como uma 45 

conquista da classe dos servidores do Estado, e que quando há  perda desta 46 

representação, necessariamente pode ser demitido, pois é um cargo de confiança das 47 

entidades. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior sugere que o Conselho 48 

Deliberativo aguarde até março de 2012, quando o Diretor Cláudio Ribeiro irá se 49 

aposentar, pois mesmo sendo uma falha grave e constrangedora o fato ocorrido, o 50 

Diretor de Saúde admitiu o seu erro, sendo que isso, não causou prejuízo ao IPE 51 

Saúde , pois o fundo é superavitário, pelo contrário a saúde financeira do IPE está 52 

muito bem. Coloca que à assistência médica foi muito bem conduzida e diz sentir-se 53 

constrangido em destituir o Diretor. A Conselheira Iria Salton Rotunno sugere que seja 54 

solicitado aos Diretores o plano de gestão tanto da Diretoria de Saúde, quanto da de 55 

Previdência, pois é atribuição do Conselho Deliberativo aprová-lo, logo deve ser 56 

analisado e de preferência, semestralmente. A Conselheira Márcia Elisa Pereira 57 

Trindade coloca que o Diretor de Saúde deveria ter se preocupado com sua 58 

aposentadoria, quando assumiu o ônus de dar o aumento sem passar pelo Conselho 59 

Deliberativo. Que está preocupada com a questão da franquia, pois o Diretor disse que 60 

não mexeria, mas na base, está refletindo muito, pois o quadro geral de saúde e 61 

educação não está sendo bem remunerado.  Manifesta que, os servidores recebem em 62 

troca um aumento da alíquota.  Coloca, portanto, que todas estas informações não são 63 
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passadas para o Conselho Deliberativo. Sendo assim, são pegos de surpresa quando 64 

conversam com os servidores. Diz, ainda, que o Diretor indicado por entidade classista, 65 

tem que ter posicionamento como tal e saber para quem tem deve satisfação. A 66 

Conselheira Cláudia Bacelar Rita coloca que a decisão da União Gaúcha, de afastar o 67 

Dr Cláudio Ribeiro foi muito madura. Diz também que quando chegou aqui, pela ata 68 

esta questão já estava decidida. Coloca que o acontecimento com o Dr Cláudio Ribeiro 69 

impossibilita sua continuação. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes diz que 70 

lhe preocupa a maneira como foi encaminhada a destituição do Diretor de Saúde, pois 71 

o mesmo demostrou uma larga experiência em gestão, sendo que o motivo levantado 72 

para a destituição é um erro que ele assumiu quando veio até o Conselho e assumiu. 73 

Expõe que não existe o fato de punir um administrador de saúde porque paga os 74 

prestadores de saúde para atender bem os segurados. Diz ainda, que a falha do 75 

Diretor, se comparada a tudo que ele fez de bom, não é motivo para o seu 76 

afastamento. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos diz que em nenhum 77 

momento foi questionado pela União Gaúcha  a capacidade técnica e a excelente 78 

gestão que o Dr Cláudio Ribeiro e o seu Assessor  Dr José Paulo Leal implementaram 79 

na Diretoria de Saúde. Afirma serem visíveis as melhorias ao Conselho Deliberativo, 80 

que acompanha mais minuciosamente o funcionamento do IPE e o relacionamento 81 

com as entidades, desde a posse dos dois Diretores. Coloca que não é a capacidade 82 

técnica administrativa dos Diretores que está sendo questionada. O Conselheiro Paulo 83 

Renato Pereira Lima salienta, em sua fala, que quando se entra para uma entidade de 84 

classe, a disciplina é extremamente importante. No momento em que o Dr Cláudio 85 

Ribeiro quebrou a confiança e a disciplina, pois não tem autonomia plena para tomar 86 

decisões sem consulta, portanto perdeu a confiança da entidade que lhe indicou, e do 87 

Conselho Deliberativo. Neste momento, o Presidente coloca que encaminhará o ofício 88 

da União Gaúcha, indicando os nomes para o cargo de Diretor e vice-diretor de Saúde 89 

e Previdência, para a Presidência, pois é a mesma que indica os assessores dos 90 

Diretores. Sendo assim, suspende a sessão por cinco minutos para que as entidades 91 

possam conversar entre si. Ao retomar a sessão, começa a votação ficando assim 92 

registrado: Os Conselheiros Paulo Roberto Machado Campos, Paulo Renato Pereira 93 

Lima, André Fernando Janson Carvalho Leite, Sylvio Nogueira Pinto Junior, Cláudio 94 
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Luis Martinewski e as Conselheiras Márcia Elisa Pereira Trindade, Cláudia Bacelar Rita 95 

e Iria Salton Rotunno votaram pela destituição do Diretor de Saúde, por dois motivos: 96 

Perda de apoio das entidades que representam e pela maneira que conduziu o Termo 97 

de Reajustamento. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon e o Presidente 98 

Conselheiro Fábio Duarte Fernandes, votaram pela destituição do Diretor, porque 99 

perdeu o apoio das instituições que representa. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos 100 

Lemes votou contrário à destituição do Diretor. Diante desta votação, ficou combinado 101 

que será encaminhado um documento ao Governador propondo a destituição do 102 

Diretor de Saúde, na forma do disposto no Artigo 9º, inciso V, conforme Lei 12.395. VII) 103 

Pauta da próxima sessão: Sessão solene de encerramento do ano/2011. VIII) 104 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 105 

sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 106 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 107 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-108 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 109 

 110 

                Sala Augusto de Carvalho, 26 de dezembro de 2011.   111 

 112 

 113 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 114 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     115 

 116 

 117 

 118 


