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                                              ATA 339ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

por mim, Adelaide Maria Klein, Secretária substituta do Conselho. I) Abertura: 7 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 8 

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia 9 

Bacelar Rita, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano 10 

Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio 11 

Farias, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme 12 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 13 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia 14 

comunicação: Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes. III) Leitura e 15 

aprovação das atas das sessões anteriores: Não foi feita a leitura da Ata da sessão 16 

anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. 17 

V) Correspondências Expedidas: Ofícios nº 13, convite ao Diretor de Saúde; Ofício nº 18 

14, convite ao Diretor Presidente Valter Morigi. VI) Pauta: Dando continuidade à 19 

sessão, o Diretor da Saúde Antonio de Pádua Vargas Alves fez uma explanação da 20 

situação financeira da área da saúde, destacando o que se encontrava em situação 21 

deficitária, atribuindo o aprofundamento da crise financeira ao reajuste concedido no 22 

percentual de 40%, com relação ao valor pago, por consulta médica. Com a majoração, 23 

houve um incremento no número de consultas efetivadas, com a conseqüente 24 

ampliação de gastos, como por exemplo, exames clínicos e laboratoriais. O Diretor 25 

disponibilizou demonstrativo das despesas. No curso da explanação, os Conselheiros 26 

efetuaram indagações. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes questionou se os 27 

recursos que o Estado deve ao Instituto, não fariam diferença nesta situação e o Diretor 28 

respondeu que nos dados apresentados já estão contabilizados este débito.  A 29 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade questionou o Diretor sobre o que a 30 

Presidência pensa sobre essa situação e qual a solução e providências que estão 31 
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sendo adotadas. O Diretor respondeu que, em uma reunião extraordinária com a 32 

Presidência do Instituto, as Diretorias Financeira e de Saúde apresentaram a real 33 

situação à Presidência. Esta ficou de agendar reunião, com a Secretaria da Fazenda 34 

para liberação da parte orçamentária, com relação ao fechamento das contas de 2013 35 

(cobertura do déficit que é projetado em torno de R$187 milhões); não há nenhuma 36 

sinalização com relação ao ano de 2014. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita perguntou 37 

o que acarretou a mudança no IPE-Saúde, de uma situação superavitária para 38 

deficitária e o que está sendo feito para mudar esta realidade. O Diretor respondeu que 39 

as medidas que estão sendo adotadas são paliativas e não conseguirão mudar a atual 40 

situação, repetindo que a principal causa geradora do déficit foi o aumento de 40% aos 41 

médicos, dado em 2011. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade observou que 42 

como a  Presidência concedeu o aumento sem que a matéria fosse apreciada pelo 43 

Conselho Deliberativo, agora o Presidente do IPERGS deve apresentar uma solução. 44 

O Conselheiro Marcio Antonio Farias questionou se a realização do Concurso Público e 45 

o provimento de cargos, auxiliaria na gestão e enfrentamento do problema. O Diretor 46 

Antonio de Pádua respondeu que não, mas que acredita que alguma solução irá surgir 47 

para resolver o problema, mas que é necessário agir, e agir logo.  A Conselheira Kátia 48 

Terraciano Moraes reforçou que o aumento concedido aos médicos foi feito de uma 49 

forma muito irresponsável pela gestão anterior, e que a atual pouca coisa pode fazer. 50 

Disse, ainda, que o aumento foi intempestivo e não teve a aprovação deste Conselho. 51 

O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima sustentou que a atitude tomada pelo Diretor 52 

de Saúde anterior constituiu-se em uma das razões pelas quais foi destituído em 2011. 53 

Aduziu, também, que essa decisão foi tomada em conjunto com a Direção do Instituto, 54 

ou seja em conceder aumento aos prestadores de serviços de saúde. O Conselheiro 55 

Paulo Renato Pereira Lima destacou ainda, que o Tribunal de Contas do Estado por 56 

seus auditores apontou uma série de irregularidades e providências que deveriam ser 57 

adotadas com relação as contas do FAS. Recordou que não houve apreciação da 58 

matéria pelo Conselho Deliberativo em relação ao assunto. Nesse momento, ocorreram 59 

diversas manifestações simultâneas por parte dos Conselheiros, havendo consenso 60 

sobre a necessidade de solicitar a presença do Presidente do Instituto para que, 61 

pessoalmente, pudesse apresentar quais as medidas que a Direção está adotando 62 
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para equacionar a grave crise financeira que se projeta já em curto prazo no IPE-63 

Saúde.  O Presidente Heriberto Roos Maciel questionou o Diretor de Saúde em relação 64 

a carteira dos segurados facultativos, especialmente a contratualização dos entes 65 

municipais, ou seja se na avaliação do Diretor de Saúde, tais ingressos teriam impacto 66 

positivo ou negativo nas finanças do IPE-Saúde. O Diretor de Saúde colocou que em 67 

primeiro lugar precisa ser feita a retirada das prefeituras que estão dando prejuízo, por 68 

isso foi recentemente concluído um cálculo atuarial.  O Diretor destacou o ingresso das 69 

Fundações no Plano de Saúde, enfatizando que estas, sim, dariam um retorno positivo 70 

para o Plano. A Conselheira Iria Salton Rotunno afirmou que desde o ano de 2011 o 71 

Conselho Deliberativo trata deste assunto e que em 2012 foi provado que havia uma 72 

situação de déficit mensal. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior fez uma 73 

manifestação externando sua preocupação com a gravidade da situação e da 74 

necessidade de buscar medidas de solução para resolver e equilibrar as contas, para 75 

que o IPERGS sobreviva. O Presidente Heriberto Roos Maciel perguntou se as 76 

despesas operacionais, ou seja: consultas médicas, exames laboratoriais e internações 77 

hospitalares, são cobertas pela receita ordinária. O Diretor Antonio de Pádua 78 

respondeu que não. O Conselheiro Marcio Antonio Farias perguntou ao Diretor de 79 

Saúde, se a entrada de mais pessoas, oriundas de novos convênios com IPE-Saúde, 80 

não prejudicaria o atendimento dos atuais conveniados, visto que a demanda dos 81 

serviços está sendo maior que a receita arrecadada, conforme está demonstrada nos 82 

balancetes financeiros, ponderando que com a entrada de mais pessoas conveniadas 83 

ao IPE-Saúde, o Instituto teria que desembolsar mais dinheiro, logo maior 84 

endividamento financeiro. O Diretor Antonio de Pádua respondeu que os novos 85 

convênios são importantes, gerando movimentação financeira no Instituto. O 86 

Conselheiro Marcio Antonio Farias ainda sugeriu que se faça uma avaliação financeira 87 

e atuarial, fins de priorizar exclusivamente os servidores estaduais e seus 88 

dependentes; após verificar a viabilidade da cobertura do plano público de saúde aos 89 

segurados obrigatórios e seus dependentes e que, em havendo sobra de recursos 90 

financeiros se possa pensar na inclusão de outros beneficiários facultativos, como os 91 

convênios com prefeituras, câmaras municipais, etc. Destacou ainda, que o Instituto foi 92 

criado com a finalidade de atender somente os servidores estaduais.  O Diretor Antonio 93 
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de Pádua afirmou, que em 2013 mesmo com o movimento dos prestadores, na busca 94 

de reajustes, não foi dado um centavo de aumento, e ainda assim as despesas não 95 

diminuíram e sim aumentaram por ter uma faixa cada vez maior de segurados 96 

envelhecidos e estes usarem mais o plano. Sustentou que não adianta aumentar a 97 

massa de segurados, pois aumenta também as despesas com os mesmos. A 98 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti se diz muito preocupada com a apresentação do 99 

Diretor de Saúde, sobre a situação do IPE-Saúde e do FAS. Relatou que o CPERS, 100 

sempre defendeu o IPE, e que assim o continuará fazendo. Segundo a Conselheira: “ 101 

Defendemos o IPE porque é viável sim, mas precisa urgente de gestão eficiente”. 102 

Destaca que o IPE é fundamental para professores e funcionários, pois estes não tem 103 

condições de ter outro plano de saúde pelos baixos salários. O IPE é uma bandeira 104 

constante de luta do CPERS, que reivindica principalmente melhor qualidade no 105 

atendimento. Informa que a categoria está em greve e que o IPE aparece em vários 106 

pontos na pauta de negociação junto ao Governo. A Conselheira informou, também, 107 

sua preocupação com o Plano de Saúde-PAS, plano este parasita do IPE, exigindo 108 

providências deste Conselho para sabermos a real situação do Saúde-PAS junto ao 109 

IPE. Também destaca a necessidade de sabermos a real situação dos contratos de 110 

municípios e câmaras de vereadores, afirmando que o Conselho Deliberativo precisa 111 

retomar este debate, para renegociarmos ou rescindirmos contratos que dão prejuízos 112 

ao IPE. Salienta que o balanço de Gestão de 2011, já apontava inúmeras 113 

irregularidades pela CAGE mesmo assim, somente o CPERS votou contra a aprovação 114 

das contas. O Presidente agradeceu ao Diretor pela disponibilidade de prontamente se 115 

fazer presente junto a este Conselho e da forma como apresentou o panorama da 116 

situação real do IPE-Saúde, respondendo a todas as indagações que lhe foram 117 

dirigidas, com espontaneidade, franqueza e espírito colaborativo. O Diretor de Saúde 118 

agradeceu a oportunidade de prestar esclarecimentos e se colocou à disposição, 119 

destacando mais uma vez acerca da gravidade da situação. Após a despedida do 120 

Diretor de Saúde a matéria foi debatida e o Colegiado promoveu pelos seguintes 121 

encaminhamentos: a) convidar para a próxima sessão o Presidente Valter Morigi, 122 

especialmente para discorrer sobre quais as ações que estão sendo empreendidas 123 

para resolver o problema; b) o Conselheiro Marcio Antonio Farias colocou-se à 124 
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disposição para efetuar uma pesquisa acerca de todos os Projetos de Lei em 125 

tramitação no Parlamento Gaúcho, que digam respeito ao IPERGS, bem como de  126 

agendar audiência com o Presidente da Assembleia Legislativa, com a participação do 127 

maior número de  Conselheiros possível, fins de tratar dos temas de interesse do 128 

IPERGS; c) solicitar que a União Gaúcha remeta a este Colegiado, o mais breve 129 

possível, a minuta de projeto de lei e os estudos promovidos com relação as 130 

modificações na Legislação Estadual (versão mais ampla do PL nº 389/2009). VII) 131 

Pauta da próxima sessão: Continuação da discussão em torno da situação da área 132 

de saúde, inclusive com análise dos Projetos de Lei em tramitação na Assembleia 133 

Legislativa. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 134 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi 135 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 136 

sendo assinada por mim, Adelaide Maria Klein, substituindo nesta reunião a Secretária 137 

do Conselho, Eliana Alves Maboni e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 138 

 139 

 140 

                                    Sala Augusto de Carvalho, 28 de agosto de 2013.   141 

               142 

 143 

 144 

 145 

                 Adelaide Maria Klein,                             Heriberto Roos Maciel, 146 

     Substituta, Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     147 
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  149 

 150 


