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ATA 445ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 10 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 – RS, 4 

realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís 5 

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

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

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

Conselheiros Bayard Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Édino José 9 

Alves, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e 10 

Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, 11 

Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especificadamente 12 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 13 

Ausências justificadas: Cláudio Luís Martinewski, César Oliveira Rodrigues de Paulo, 14 

Eunice Terezinha Cardozo Bello e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação 15 

da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 444 que, depois de 16 

aprovada, será assinada por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 17 

Correspondências Recebidas: Dando abertura à sessão, o Vice-Presidente Luís Fernando 18 

Alves da Silva leu mensagem recebida da Conselheira Eunice, que justifica sua ausência na 19 

presente sessão, bem como solicita que os Processos que relataria hoje sejam transferidos 20 

para a próxima sessão, sendo tal requerimento aprovado por unanimidade pelos 21 

Conselheiros presentes. Na continuidade, o Vice-Presidente leu o convite enviado pelo 22 

Diretor-Presidente do Instituto, Sr. José Alfredo Pezzi Parode, convidando para a solenidade 23 

de transmissão do cargo de Diretor de Saúde para o Dr. Alexandre Guimarães Escobar. Os 24 

Conselheiros Édino e Heriberto manifestaram-se informando da impossibilidade de 25 

comparecimento, em virtude de agendas profissionais já confirmadas. Registrado o 26 

recebimento do Processo nº 018926/15-7, que trata da regulamentação da Resolução do 27 

FUNDOPREV, foi realizado sorteio, ficando a relatoria do referido processo sob a 28 

responsabilidade do Conselheiro Bayard Schneider Bernd. V) Correspondências 29 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Passando-se à pauta, já 30 

registrado que o seu item 1, fica transferido para a próxima sessão, iniciou-se a 31 

apresentação do tema referente à Tabela de Coparticipação dos usuários nos atendimentos, 32 

tendo sido a matéria pautada por solicitação da Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas. 33 

O Vice-Presidente mencionou o material selecionado para discussão e justificou a ausência 34 
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da Diretoria de Saúde, que estava convidada para fazer parte desta sessão, em virtude da 35 

posse do Diretor de Saúde no dia de amanhã, 22/10/2015, passando de imediato a palavra 36 

para a Conselheira Daniela. A Conselheira Daniela ressaltou que os dados levantados pelo 37 

Conselho Deliberativo na última sessão são extremamente importantes como ponto de 38 

partida para discussão. Destacou que a Resolução nº 241/93 já comprova a defasagem da 39 

Tabela de Coparticipação, a qual cita as faixas de franquia, porém, em termos de valor de 40 

faixa, a única referência que se tem é a do ano de 1993. Justificou a solicitação da pauta 41 

devido aos baixos salários, principalmente dos professores e funcionários de escola, que 42 

impossibilitam o pagamento da Coparticipação dos exames, podendo, assim, os 43 

Conselheiros estarem sugerindo o desacavalamento dos níveis, contribuindo para que os 44 

servidores com menores salários paguem menos. Salientou que são de suma importância 45 

as informações referentes à categoria 5, podendo, desse modo, rever a Tabela de 46 

Coparticipação e torná-la mais justa para quem precisa. A Conselheira Kátia, abordando a 47 

Resolução 21/79, relatou que uma segurada lhe comunicou que a Diretoria de Saúde por 48 

telefone informou a mesma que a inscrição como beneficiário do PAMES é até os 60 49 

(sessenta) anos, não podendo se inscrever após esta data. Mencionou, também, que a 50 

segurada foi informada que não existe registro que assegure que os beneficiários com 51 

menos de 12 (doze) anos ou mais de 70 (setenta) anos tenham direito a quarto privativo 52 

com acompanhante, sendo que a compreensão da Diretoria de Saúde dá direito a 53 

acompanhante em leito semi-privativo. A Conselheira referiu-se ao artigo 35 da Resolução 54 

nº 21/79, atualmente em pleno vigor, que trata do referido assunto: “Os beneficiários, em 55 

geral, terão direito a quarto semi-privativo. Os beneficiários com menos de 12 anos ou mais 56 

de 70 anos, terão direito a quarto privativo com acompanhante”. Ainda sobre a cobertura de 57 

tratamento ambulatorial, a Conselheira ressaltou a redação do artigo 32, da Resolução nº 58 

21/79: “os honorários relativos a Tratamento Ambulatorial serão fixados na Tabela própria 59 

de Honorários e terão integral cobertura”. Ficou como encaminhamento solicitar à Diretoria 60 

de Saúde informar se houve qualquer alteração em relação ao assunto. O Conselheiro 61 

Roberto referiu que a documentação apresentada para estudo em relação à Tabela de 62 

Coparticipação retrata um histórico antigo de funcionamento, acrescentando que o grande 63 

mérito do Conselho Deliberativo foi levantar o assunto, relembrando, também, sua sugestão 64 

da semana passada no sentido de que o projeto deve vir da Diretoria Executiva, devendo os 65 

Conselheiros dar um tempo para a nova Direção tomar conhecimento do assunto, estudar 66 

medidas relevantes no contexto do IPE-Saúde e propor mudanças para apreciação do 67 

Conselho. Disse que concorda que existe uma defasagem, ficando injusto para as 68 
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categorias que ganham menos, porém, o dever do Conselho Deliberativo é cobrar a atitude 69 

da Direção Executiva e, quando esta ocorrer, fazer a análise e aprimorar o que for possível. 70 

O Conselheiro Heriberto se manifestou questionando que, se por um lado a Coparticipação 71 

nas consultas já é injusta para as categorias de menor poder aquisitivo no Estado, como o 72 

IPE-Saúde não é obrigatório, o que será feito de atrativo em relação aos outros planos de 73 

saúde para convencer 2/3 do Ministério Público a voltar para o IPE-Saúde. Destacou, ainda, 74 

que é relevante que a Diretoria de Saúde se preocupe efetivamente em reduzir ou isentar as 75 

classes que têm poder aquisitivo menor, porém de forma que não obtenha aumento de 76 

Coparticipação das outras categorias. O Vice-Presidente se referiu à Resolução nº 21/79, a 77 

qual no artigo 19, parágrafo único, estabelece: “a Presidência, anualmente fixará o valor das 78 

consultas e o respectivo fator moderador”, destacou que nenhuma das Resoluções fala 79 

sobre o valor moderador das consultas médicas. O Vice-Presidente sugeriu que seja 80 

solicitada junto à Diretoria de Saúde a origem referente a esses valores.  Sendo o 81 

encaminhamento aprovado pelos Conselheiros presentes. O Conselheiro Bayard registrou a 82 

importância da presença da Diretoria de Saúde para debater com os Conselheiros o tema 83 

Tabela de Coparticipação, a qual irá auxiliar o Conselho Deliberativo com dados técnicos 84 

referentes ao assunto. A Conselheira Daniela esclareceu que não se referiu ao aumento de 85 

pagamento das consultas, e sim ao desacavalamento das faixas, que são pagos os exames 86 

e procedimentos conforme a categoria. Disse, ainda, que quando se refere a desacavalar 87 

essas categorias não significa que quem ganha mais irá pagar um valor maior de 40%, e 88 

sim significa fazer mudanças justas para que o usuário possa fazer com dignidade o seu 89 

procedimento e o seu exame. Quanto à solidariedade do Plano, aduziu que o IPE-Saúde é 90 

custeado pelo Estado e pelos servidores, portanto é solidário, sendo que o IPE-Saúde existe 91 

para garantir a saúde dos trabalhadores. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira 92 

Daniela parabenizou a equipe da Comunicação Social do IPERGS, dizendo que a mesma 93 

está fazendo uma ótima divulgação de pontos que são primordiais e sugeriu como ponto de 94 

pauta que se convide o Diretor Ari Lovera e/ou seus assessores para discutir sobre a 95 

situação das pensões de filhas solteiras, que foi bastante divulgado na mídia nos últimos 96 

dias. O que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes como pauta para as 97 

próximas sessões. VII) Pauta da próxima sessão: 1) Continuação da discussão a respeito 98 

da Tabela de Coparticipação, com a presença da Diretoria de Saúde; 2) Relato do parecer 99 

do Processo nº 066953/11-9, que trata do PLC nº 317, e do parecer do Processo nº 100 

020086/11-0, que trata do PL nº 114/11. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 101 

foi, pelo Senhor Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, 102 
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para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 103 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 104 

Senhor Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 105 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 21 de outubro de 2015.  106 

 107 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 108 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 109 

  110 


