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ATA 448ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 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, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

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

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

Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha Cardozo Bello, 9 

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

Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski foi substituído por seu 11 

suplente, Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 12 

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

Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros, César Oliveira Rodrigues de Paulo, Édino 14 

José Alves e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 15 

anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 447 que, depois de aprovada, será 16 

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

Correspondências Recebidas: Processo nº 052439/14-0, suporte para tratamento 18 

domiciliar, encaminhado diretamente para a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, relatora 19 

do Processo; Ofício GP nº 166/2015, indicação Conselheiro FUNDOPREV. V) 20 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 21 

abertura à sessão, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva, após os cumprimentos 22 

iniciais ao Diretor de Saúde Alexandre Escobar e aos servidores do Instituto presentes, 23 

passou de imediato a palavra para o Diretor Alexandre discorrer acerca do primeiro item da 24 

pauta. O Diretor Alexandre agradeceu o convite e começou a falar sobre o assunto em 25 

pauta que trata da atualização da Tabela de Coparticipação. Em observância aos dados 26 

apresentados pelo Assessor Paulo Gnoatto em relação à Tabela, na sessão do dia 28 de 27 

outubro de 2015, referiu que entende a preocupação dos Conselheiros, com a defasagem 28 

da Tabela, porém, no momento, só um estudo Atuarial poderia dar este suporte para iniciar 29 

uma discussão e/ou um estudo em relação ao assunto. Afirmou que estudou a matéria e 30 

concorda que há muito tempo a Tabela não passa por uma atualização, de modo que existe 31 

a necessidade de um estudo atrativo, que acolha todos os segurados. O Conselheiro 32 

Roberto explicou ao Diretor Alexandre que o convite a ele partiu da necessidade de que ele 33 

tomasse conhecimento acerca da preocupação do Conselho Deliberativo em relação à 34 
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defasagem e necessidade de uma proposta de atualização da Tabela de Coparticipação, 35 

vinda da Diretoria Executiva, para análise e estudo do Conselho Deliberativo, e destacou a 36 

importância de melhorar o IPE-Saúde, de forma geral e não apenas o Plano Complementar, 37 

privilegiando a todos os segurados. A Conselheira Eunice falou da importância da 38 

fiscalização no Plano IPE-Saúde, para uma melhor gestão, e a necessidade de um trabalho 39 

da Diretoria de Saúde, junto aos prestadores, para que seja fornecido um atendimento de 40 

qualidade. Destacou que no interior faltam médicos especialistas e alguns cobram valores 41 

indevidos nas consultas, sendo muito complicado para o segurado denunciar. O Conselheiro 42 

Heriberto externou a sua preocupação de estudar uma forma de atratividade do Plano para 43 

que as categorias que o abandonaram retornem. O Diretor ressaltou que existem estudos 44 

em andamento para não modificar o Plano e sim oferecer melhorias no Plano Complementar 45 

existente (PAMES). Tendo sido a matéria referente à Tabela de Coparticipação pautada 46 

pela Conselheira Daniela, a mesma ressaltou que a solicitação da pauta foi devido aos 47 

baixos salários, principalmente dos professores e funcionários de escola, que impossibilitam 48 

o pagamento da Coparticipação dos exames, sugerindo o desacavalamento dos níveis, 49 

contribuindo para que os servidores com menores salários paguem menos. Disse, ainda, 50 

que quando se refere a desacavalar essas categorias, não significa que quem ganha mais 51 

irá pagar um valor maior e sim fazer mudanças justas para o usuário. Reforçou a posição de 52 

que os usuários permanecerão no Plano se tiverem um atendimento de qualidade.  A 53 

Conselheira Kátia perguntou ao Diretor Alexandre, se sendo o aumento da taxa da Tabela 54 

de Coparticipação um fator de evasão dos segurados do IPE-Saúde, se a taxação dos 55 

dependentes também não poderia ser enquadrada neste fator de evasão.  O Diretor 56 

Alexandre esclareceu que o princípio é o mesmo, porém existem escolhas para o melhor 57 

caminho. Asseverou que a cobrança por dependente é utilizada por todas as operadoras 58 

privadas, sendo taxado por pessoas e por faixa etária, lembrando sempre que tanto é injusto 59 

cobrar como não cobrar, dependendo da visão que se tem em relação ao assunto. Destacou 60 

que se o princípio da solidariedade foi consolidado para não cobrar, pode ser feito desta 61 

maneira, desde que se tenha um cálculo atuarial que demonstre de onde irão sair as 62 

despesas para esses gastos. O Conselheiro Bayard disse que mudanças são possíveis e 63 

válidas, porém deve se ter presente a grande maioria que ganha pouco. Após os 64 

agradecimentos finais, como encaminhamento o Vice-Presidente solicitou que a Diretoria de 65 

Saúde possa proporcionar um estudo aos Conselheiros a respeito de uma possível diluição 66 

e redistribuição na Tabela de Coparticipação entre as faixas 1 e 5, de modo a preservar o 67 

piso e o teto, sugerindo, assim, no mínimo mais três categorias entre os que pagam R$ 7,00 68 
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(sete reais) e os que pagam R$ 21,00 (vinte e um reais), solicitando, ainda, a repercussão 69 

financeira que essas mudanças determinariam em relação às consultas e aos exames. O 70 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Passando-se 71 

ao segundo item da pauta, o Vice-Presidente passou à apresentação e leitura do Ofício GP 72 

nº 166/2015, que trata da indicação de pessoa responsável pela movimentação financeira e 73 

patrimonial dos recursos do FUNDOPREV. Devido ao adiantado da hora, ficou deliberado 74 

que a secretaria irá encaminhar a documentação recebida por meio eletrônico, que trata do 75 

Decreto nº 52.669/2015 e do Decreto nº 52.670/2015, para estudo e discussão na próxima 76 

sessão. Logo após, a Conselheira Daniela comunicou que está baixando para diligência 77 

junto à Diretoria Executiva o Processo nº 35527/12-3, que trata sobre fechamentos das 78 

agências do interior. Na continuidade, a Conselheira Daniela comunicou que esta é a última 79 

sessão em que participa como Conselheira, sendo que na próxima sessão seu suplente Noé 80 

Machado de Oliveira assumirá até a publicação no Diário Oficial do novo Conselheiro titular 81 

que representará o CPERS/Sindicato. Agradeceu o convívio com os colegas e com a equipe 82 

da secretaria, se colocando à disposição e desejando uma ótima continuidade de trabalho 83 

para todos. O Vice-Presidente registrou a grande satisfação de ter trabalhado com a 84 

Conselheira Daniela, disse que muito aprendeu com ela trabalhando em conjunto neste 85 

Conselho, destacando que a Conselheira é realmente uma educadora. Os Conselheiros de 86 

forma unânime ratificaram as manifestações do Vice-Presidente. Em relação ao 87 

FUNDOPREV, o ex-Conselheiro Paulo Lima, presente na sessão, sugeriu que os 88 

Conselheiros busquem a Legislação pertinente, devido à omissão do Decreto em alguns 89 

pontos importantes, e alertou que sempre foi informado que todos os Conselheiros devem 90 

ter formação de CPA10. VII) Pauta da próxima sessão: Discussão e votação da indicação 91 

de pessoa responsável pela movimentação financeira e patrimonial dos recursos do 92 

FUNDOPREV.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Vice-93 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 94 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 95 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente.  -*-*-96 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 97 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 11 de novembro de 2015.  98 

 99 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 100 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 101 

 102 


