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ATA 444ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 10 minutos, 2 

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

do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 5 

Alves da Silva, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves 6 

Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, 7 

pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: 8 

Álvaro de Medeiros, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice Terezinha 9 

Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves 10 

da Silva e Roberto Max Liebstein. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas e o 11 

Conselheiro Cláudio Luís Martinewski foram substituídos por seus suplentes, 12 

respectivamente, Noé Machado de Oliveira e Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas 13 

foram apostas em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 14 

fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: César Oliveira Rodrigues de 15 

Paulo e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: 16 

A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 443 que, depois de aprovada, será assinada por 17 

mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: 18 

Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Ofício CD-19 

IPERGS nº 36/2015, indicação do Diretor de Saúde. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o 20 

Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva, após os cumprimentos iniciais ao Diretor de 21 

Saúde Antônio de Pádua Vargas Alves, ao Diretor de Previdência Ari Lovera, à ex-22 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade, neste ato representando a FESSERGS, e aos 23 

servidores do Instituto presentes, leu o encaminhamento recebido pela Comissão formada 24 

pelos Conselheiros Bayard Schneider Bernd, Eunice Terezinha Cardozo Bello e Roberto 25 

Max Liebstein, designada para verificar o preenchimento dos requisitos formais pelo 26 

candidato indicado para a Diretoria de Saúde, em  consonância com o artigo 10 da Lei nº 27 

12.395/2005 e com o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, artigo 21. A Comissão 28 

manifestou-se no sentido de ter devidamente examinado a documentação do candidato Dr. 29 

Alexandre Guimarães Escobar, indicado pela FESSERGS, estando o mesmo com a 30 

documentação apta para assumir o cargo.  Na sequência, o Vice-Presidente leu o 31 

Curriculum Vitae do candidato ao cargo de Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Guimarães 32 

Escobar, e logo após convidou-o a tomar assento a fim de ser sabatinado. Em seguida, 33 

passou a palavra ao atual Diretor de Saúde, Dr. Antônio de Pádua, que manifestou-se 34 
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agradecendo ao Conselho Deliberativo pelo apoio e parceria na sua gestão, e desejando 35 

que o futuro Diretor consiga fazer uma ótima gestão com o devido apoio do Conselho. Logo 36 

após, o Dr. Alexandre Guimarães Escobar apresentou-se ao Colegiado, oportunidade em 37 

que cumprimentou a todos os presentes e se colocou à disposição para responder aos 38 

questionamentos dos Conselheiros. O Conselheiro Bayard disse que já ouviu o Dr. 39 

Alexandre, candidato indicado pela FESSERGS, no SINDIPE, ocasião em que foi 40 

sabatinado, apresentando todas as condições necessárias para assumir o cargo, 41 

entendimento unânime da Diretoria do SINDIPE, desejando a ele muito sucesso no seu 42 

trabalho cuidando da saúde dos segurados. A Conselheira Eunice agradeceu ao Diretor 43 

Pádua pela dedicação e trabalho como Diretor de Saúde e destacou que também já ouviu o 44 

Dr. Alexandre na FESSERGS, desejando que realize um ótimo trabalho, em especial para o 45 

usuário, pois é quem realmente precisa e é para ele que o IPE existe. A Conselheira Eunice 46 

perguntou ao Dr. Alexandre qual a missão do candidato em relação ao IPE-Saúde e se este 47 

Conselho tem a garantia que o Dr. Alexandre tomará decisões em conjunto com o Conselho 48 

Deliberativo. O Dr. Alexandre disse que é usuário do IPE e acredita que o Instituto tem como 49 

missão fazer a melhor assistência ao Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul. 50 

Quanto à relação com o Conselho Deliberativo, disse que está acompanhando a gestão do 51 

IPE e fica bem claro que todas as decisões da Diretoria de Saúde devem ser submetidas à 52 

apreciação do Conselho Deliberativo.  O Conselheiro Heriberto cumprimentou o Diretor de 53 

Previdência Ari Lovera, fazendo menção à perfeita explanação feita pelo Diretor Ari Lovera 54 

sobre o PLC nº 303/2015, que trata do novo Regime de Previdência, registrando, ainda, que 55 

certamente a Diretoria Executiva do Instituto não foi ouvida e nem consultada sobre o 56 

mesmo, o que foi algo muito dissonante em termos de postura do Governo. No segundo 57 

momento, o Conselheiro Heriberto agradeceu ao Diretor Antônio de Pádua que se 58 

preocupou efetivamente com as questões sensíveis do IPE-Saúde, sendo sempre solícito e 59 

presente nas sessões do Conselho, lutando para fazer vários aperfeiçoamentos no IPE-60 

Saúde. Agradeceu em nome do Ministério Público ao qual representa pela sua dedicação 61 

como médico, como usuário e como diretor. O Conselheiro Heriberto deu as boas-vindas ao 62 

Dr. Alexandre, desejando muito sucesso na sua gestão, bem como elogiou e agradeceu a 63 

FESSERGS pela indicação do nome do Dr. Alexandre, devido ao seu currículo que revela 64 

grande experiência e abnegação profissional, assim como o currículo do Dr. Pádua. O 65 

Conselheiro Gustavo cumprimentou os presentes e desejou as boas-vindas ao Dr. 66 

Alexandre nessa nova missão que irá assumir, destacando, com base no currículo do 67 

candidato, sua experiência em gestão e administração, bem como o trabalho voluntário na 68 
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Cruz Vermelha, entendendo que a conjugação destes aspectos irá levar o mesmo a um 69 

excelente trabalho neste Instituto de Previdência. A Conselheira Kátia agradeceu ao Dr. 70 

Pádua pelo trabalho em conjunto, parabenizou a FESSERGS pela escolha do nome do Dr. 71 

Alexandre e elogiou seu currículo, ressaltando que o mesmo demonstra a continuidade do 72 

trabalho do Diretor de Saúde que trabalha incessantemente para zelar pelo equilíbrio do 73 

sistema sem perder de vista o caráter social e solidário do plano. Desejou, ainda, que o 74 

Diretor indicado tenha muita força, clareza e coragem para enfrentar os conflitos que irão 75 

surgir principalmente no que diz respeito ao convívio com o Grupo Paritário. A Conselheira 76 

salientou que o Conselho irá respaldar o futuro Diretor de todas as maneiras possíveis, pois 77 

é do interesse de todos colaborarem para a melhoria do Plano de Saúde e pediu que o 78 

resgate da dignidade do segurado do IPE passe a fazer parte das discussões com o Grupo 79 

Paritário. O Conselheiro Roberto elogiou o trabalho feito pelo Dr. Pádua, disse ter 80 

participado da sabatina feita ao candidato no SINDIPE, destacando o elevado nível de 81 

conhecimento do Dr. Alexandre, bem como o currículo elogiável que possui, e lembrou a 82 

fala do Dr. Alexandre: “fazer com que este seja o melhor Plano de Saúde”, salientando que 83 

o IPE já foi o melhor Plano de Saúde do Brasil, devendo ser recuperado porque isso 84 

significa melhor atendimento, melhor qualificação e um exemplo para o Brasil. O 85 

Conselheiro Álvaro salientou que muito se orgulha de ter um integrante da Brigada Militar no 86 

cargo de Diretor de Saúde. O Conselheiro destacou o currículo do Dr. Alexandre, sua 87 

experiência como médico e principalmente como gestor de saúde, dizendo que o mesmo 88 

goza da confiança dos médicos da Brigada Militar, bem como do Comando Geral. O 89 

Conselheiro Édino agradeceu o trabalho do Diretor Pádua e desejou sucesso ao Dr. 90 

Alexandre, dizendo a ele que é fundamental o apoio de sua equipe para realizar um bom 91 

trabalho, garantindo um melhor nível de qualidade ao Plano. O Conselheiro Noé, em nome 92 

do CPERS/Sindicato, agradeceu o trabalho realizado pelo Dr. Pádua, deu as boas-vindas ao 93 

Dr. Alexandre e desejou que o mesmo contribua para que a rede de atendimento se amplie 94 

cada vez mais, para que tenhamos mais médicos credenciados e que todos os usuários 95 

tenham atendimento nas suas sedes. O Vice-Presidente Luís Fernando saudou o Diretor de 96 

Previdência e o Diretor de Saúde Antônio de Pádua, agradecendo pelo trabalho 97 

desenvolvido com muita dedicação na condução dos trabalhos e destacando a satisfação de 98 

ter uma condução tranquila na Diretoria da Casa e o trabalho de excelência dos assessores 99 

da Diretoria de Saúde, em especial o Sr. Paulo Gnoatto, assessor indicado pela União 100 

Gaúcha, que provavelmente irá continuar assessorando o Diretor eleito.  Na sequência, 101 

elaborou alguns questionamentos ao Dr. Alexandre: 1) O Senhor tem projetos definidos ou 102 
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pretende dar continuidade à linha de ação do Diretor Antônio de Pádua? 2)  O Sr. poderia 103 

em um momento seguinte apresentar seu Plano de Ação para o Conselho? 3) Qual a visão 104 

do candidato do possível atendimento alternativo aos usuários no que diz respeito às 105 

especialidades médicas ou não médicas?  4) O Sr. estará vinculado à Brigada Militar, em 106 

termos de horários, ou sua carga horária estará disponível integralmente para o IPE? Em 107 

resposta, primeiramente o Dr. Alexandre agradeceu as manifestações de todos os 108 

Conselheiros, as quais qualificou como muito elogiosas, e, após, afirmou que, em relação ao 109 

planejamento, está se apropriando da situação do IPE, destacando que o maior desafio é 110 

substituir o Diretor Antônio, porque quando se faz um bom trabalho, quem substitui tem que 111 

fazer tão bom quanto. Asseverou que, para tentar atender esse desafio, tem ouvido bastante 112 

o Diretor Antônio nesse período de transição e participando de discussões prévias para 113 

entender quais as dificuldades maiores do Instituto. Em relação ao Plano de Ação, disse que 114 

pretende apresentá-lo após adquirir maior conhecimento do IPE-Saúde. Quanto às 115 

especialidades médicas, o Dr. Alexandre disse fazer parte de uma cooperativa da UNIMED, 116 

que trabalha nesta linha oferecendo trabalho médico e não médico, preventivo à saúde, 117 

fazendo com que a sinistralidade caia devido à prevenção, pois é mais barato prevenir do 118 

que curar, destacando o conhecimento como um caminho para estudo em relação ao 119 

assunto. O Conselheiro Roberto perguntou se a sua participação na UNIMED poderia ter 120 

alguma influência no seu trabalho no Instituto, o qual respondeu que se mantêm apenas 121 

como cooperado. Em relação ao vínculo com a Brigada Militar, disse deixar de ter funções 122 

de oficial junto à Brigada Militar, continuando sempre militar, trazendo junto as questões de 123 

disciplina e hierarquia, os princípios morais e éticos que são basilares para essa Instituição. 124 

Os Conselheiros parabenizaram o Diretor indicado e disseram que o Conselho Deliberativo 125 

está à disposição para realizar um trabalho em conjunto, sendo que o Diretor pode contar 126 

com o apoio dos mesmos. O Vice-Presidente, em sequência, anunciou a fase de votação 127 

em relação à escolha do candidato, na forma regimental, ou seja, votação secreta. O 128 

Conselheiro Bayard pediu a palavra para manifestar que há necessidade de se mudar esse 129 

procedimento de votação, por mudança no Regimento Interno, tornando-o aberto. O 130 

Conselheiro Heriberto lembrou o andamento de estudos para alteração no Regimento 131 

Interno, quando se poderá abordar a questão levantada. O Vice-Presidente esclareceu que 132 

deve, neste momento, dar andamento na forma regimental, passando-se, então à votação 133 

secreta, sendo a mesma escrutinada pelo Diretor Ari Lovera. Votaram 10 (dez) 134 

Conselheiros, sendo aprovada, de forma unânime, a indicação do Sr. Alexandre Guimarães 135 

Escobar, para ocupar o cargo de Diretor de Saúde deste Instituto. Dando ainda cumprimento 136 
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ao disposto no artigo 10, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 12.395/2005, para fins de 137 

nomeação do indicado, ficou deliberado expedir ofício à Presidência do Instituto, dando 138 

conta da aprovação do indicado, para fins de encaminhamento à Casa Civil e consequente 139 

nomeação pelo Sr. Governador do Estado. Na continuidade o Diretor Ari Lovera saudou os 140 

Conselheiros, agradeceu o trabalho realizado em parceria com a Diretoria de Saúde, a 141 

satisfação de ter trabalhado com o Diretor Antônio de Pádua neste período, bem como 142 

desejou ao Dr. Alexandre boas-vindas, sucesso, solicitando ainda, poder contar com a 143 

parceria para juntos realizarem um trabalho em equipe.  Na sequência da pauta passou-se à 144 

apresentação do tema referente à Tabela de Coparticipação dos usuários nos atendimentos, 145 

tendo sido a matéria pautada por solicitação da Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas. 146 

O Vice-Presidente mencionou o material selecionado para discussão, destacando que a 147 

Conselheira Daniela justificou sua ausência. Neste sentido, os Conselheiros deliberam 148 

pautar a discussão para a próxima sessão, convidando o Diretor Médico e/ou seus 149 

assessores para uma discussão ampla a respeito da Tabela de Coparticipação, adiantando 150 

alguns pontos, sobre os quais solicitam informações, a saber: a) Como efetivamente 151 

funciona a Tabela de Coparticipação e quais os critérios utilizados para enquadramento de 152 

cada uma das faixas; b) Resoluções que disciplinam a implantação, execução e alterações 153 

na referida Tabela; c) Dados estatísticos referentes à Coparticipação nas diferentes 154 

categorias, como por exemplo, receita, nº de beneficiários, relação usuário x receita; d) Em 155 

relação à categoria 5, interessa informação sobre quantificação dos usuários, onde se 156 

localizam, faixas de contribuição mensal em valores. O Conselheiro Roberto se manifestou a 157 

favor de que o Conselho Deliberativo provoque a Direção Executiva para que a mesma 158 

encaminhe um estudo ao Conselho Deliberativo em relação ao assunto, justificando ser este 159 

o encaminhamento correto para o assunto.  O Vice-Presidente disse que o Conselho pode 160 

conduzir o trabalho, o qual foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Nos Assuntos de 161 

Ordem Geral, o Conselheiro Édino se referiu à solicitação do Presidente Cláudio 162 

Martinewski em relação à possibilidade da contribuição do IPE-Saúde sair da base de 163 

cálculo do imposto de renda. Relatou que obteve na Secretaria da Fazenda informação de 164 

que a Procuradoria Geral está fazendo um levantamento para se ter uma unidade na folha 165 

de pagamento, no que envolve a Previdência e o INSS, ficando constatado que até 2004 166 

tínhamos uma alíquota de 9% que era única e a partir de 2004, quando as alíquotas foram 167 

desmembradas, continuou-se com o mesmo tratamento. Neste sentido, a Procuradoria 168 

Geral do Estado, juntamente com a CAGE, conforme Parecer nº 16488, constatou que o 169 

Estado está abrindo mão desta receita. No momento, o Instituto de Previdência, através do 170 
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Presidente José Alfredo Parode, solicitou que fosse formada uma comissão composta por 171 

integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo e 172 

Tribunal de Contas para padronizar procedimentos, devendo ser os servidores informados 173 

que irão ter que colocar essas informações em sua declaração de renda anual, sendo que o 174 

IPE-Saúde terá que prestar esta informação para o segurado. Destacando ainda que, neste 175 

momento, o IPE não tem estrutura para informar ao segurado sobre tais procedimentos. Até 176 

o momento, só não foi implementado diretamente na folha de pagamento porque referida 177 

comissão ainda não estabeleceu as regras de como deve ser implantado, o que 178 

provavelmente será feito a partir do próximo ano de 2016. VII) Pauta da próxima sessão: 179 

1) Discussão a respeito da Tabela de Coparticipação, com a presença da Diretoria de 180 

Saúde; 2) Relato do parecer do Processo nº 066953/11-9, que trata do PLC nº 317, e do 181 

parecer do Processo nº 020086/11-0, que trata do PL nº 114/11. VIII) Encerramento: Nada 182 

mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 183 

05 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 184 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 185 

Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 186 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 14 de outubro de 2015.  187 

 188 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 189 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 190 

  191 


