
 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 5 

FLS.165                                                                        

 
165 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 395ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 5 

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

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 7 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti 9 

Rivas, Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria 10 

Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva e Marcio Antonio Farias. Conforme 11 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 12 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia 13 

comunicação: Eunice Terezinha Cardozo Bello, Cláudio Luís Martinewski, Sylvio 14 

Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação da ata 15 

da sessão anterior: Não foi lida a ata da sessão anterior. IV) Correspondências 16 

Recebidas: Boletim Financeiro, mês de setembro/2014.  V) Correspondências 17 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à 18 

sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-vindas ao Diretor de Saúde, 19 

Dr. Antonio de Pádua, e aos Consultores da FALCONI, Sr. Ruarinho Freitas dos Santos 20 

e Sr. Bayard Oliveira Loureiro, passando de imediato a palavra para o Sr. Ruarinho. 21 

Inicialmente o Consultor Ruarinho fez uma apresentação do trabalho desenvolvido pela 22 

Consultoria FALCONI, por meio do convênio entre Governo e PGQP, o qual obteve a 23 

extensão dos estudos ao IPE-Saúde, fins de modernização de gestão. Na sua fala, 24 

destacou que o futuro da saúde será influenciado por dois fatores determinantes: as 25 

melhores práticas de gestão e de controle dos indicadores que estarão alinhados com 26 

as demandas futuras da população e da tecnologia, o que é primordial para a 27 

competitividade (inteligência em saúde, medicina preventiva e redução da 28 

sinistralidade); e também a expansão das novas tecnologias de prevenção e combate 29 

às doenças, que transformarão o modo de prestar serviços em saúde (telemedicina, 30 

monitoramento do paciente). Salientou que, segundo a pesquisa do Valor 1000, que 31 
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compara as maiores empresas do Brasil em termos de receitas, o IPE-Saúde encontra-32 

se na 253º posição, sendo ainda o 9º plano de Saúde do Brasil em número de vidas 33 

seguradas, de modo que, em nível nacional, o IPE se caracteriza como um Plano de 34 

Saúde de grande porte. Além disso, registrou que, na sua operação, o IPE-Saúde 35 

necessita equilibrar os interesses de quatro públicos de influência sobre seus 36 

resultados, sendo eles: beneficiários, servidores públicos, sociedade e prestadores. Na 37 

análise do modelo de negócios, contemplou as alavancas que geram valor para o IPE-38 

Saúde e garantem sua sobrevivência no longo prazo que são: receitas, custo 39 

assistencial, despesas e aplicações financeiras. Destacou que a Taxa de Sinistralidade 40 

sinaliza a viabilidade e sustentabilidade dos Planos de Saúde, pois é justamente a 41 

sinistralidade que garante os investimentos necessários à sobrevivência e melhoria da 42 

organização ao longo do tempo. Em adendo, ressaltou que, considerando os dados de 43 

2013, a sinistralidade do IPE-Saúde situa-se acima dos valores de Mercado. O 44 

Consultor ressaltou a importância de o IPE implementar um Plano de Carreira com 45 

tratamento de remuneração adequado de modo a segurar a permanência dos 46 

servidores do Instituto. O Consultor destacou que o estudo da consultoria limitou-se a 47 

fazer um diagnóstico e não um plano de ação. Houve uma discussão entre os 48 

Conselheiros em relação ao assunto, destacando a importância de saber o que o 49 

beneficiário quer do IPE-Saúde, equivalente à contribuição que está pagando. 50 

Observaram a importância de o Instituto ter uma gestão de qualidade para atender ao 51 

segurado, conforme o contrato que se propôs.  O Conselheiro Bayard Scheneider 52 

Bernd ressaltou o trabalho feito pelo SINDIPE, na luta pela qualificação no Plano de 53 

Carreira dos funcionários do Instituto. O Diretor Antonio de Pádua destacou que, 54 

conforme a apresentação, é necessário muito trabalho para vencer os desafios 55 

propostos para uma gestão de qualidade, sendo muito importante o apoio do Conselho 56 

Deliberativo para analisar, sugerir e aprovar as decisões propostas. O Presidente 57 

Heriberto Roos Maciel agradeceu ao Diretor de Saúde e aos Consultores pela 58 

disposição em apresentar o diagnóstico da área de saúde, feito pela Consultoria 59 

FALCONI, colocando o Conselho Deliberativo à disposição em relação ao assunto. No 60 

tocante à votação do parecer do Processo nº 134.716/13-1, o Presidente registrou o 61 

pedido de vista do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva. Devido ao adiantado da 62 
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hora, a Minuta de Resolução do ingresso das Fundações ficou para ser deliberada na 63 

próxima sessão. VII) Pauta da próxima sessão: Minuta de Resolução do ingresso das 64 

Fundações; relato do pedido de vista do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, do 65 

parecer do Processo nº 134.716/13-1, referente ao PAI/2014; discussão dos Processos 66 

nº 7428/10-7, 44.275/13-0 e 027.259/14-4, que tratam dos Relatórios de Gestão do 67 

Instituto. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 68 

encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 69 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 70 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 71 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 72 

                           Sala Augusto de Carvalho, 12 de novembro de 2014.  73 

 74 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 75 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     76 
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 78 

 79 


