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ATA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada no décimo 3 

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

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

Fernando Alves da Silva, Presidente em exercício do Conselho, e 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: Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Carlos Eduardo 9 

Prates Cogo, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos 10 

Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O 11 

Conselheiro Cláudio Luis Martinewski foi substituído por seu suplente, Gustavo Borsa 12 

Antonello. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro 13 

de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Álvaro 14 

de Medeiros. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 15 

leitura da Ata nº 07 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 16 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 17 

correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve 18 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente em 19 

exercício Luís Fernando Alves da Silva comunicou a confirmação de agenda do Diretor 20 

Administrativo-Financeiro, Sr. Eduardo Dias Lopes, no dia 13/04/2016, conforme solicitação 21 

dos Conselheiros, para tratar em relação à reestruturação de setores do prédio do Instituto, 22 

bem como da manutenção das Agências do Interior. Destacou, também, o convite enviado 23 

pela Diretoria Executiva do Instituto, para a apresentação da avaliação atuarial e 24 

investimentos do RPPS/RS, dia 06/04/2016, quarta-feira, às 14 horas no auditório da 25 

SUDESQ/SEFAZ. Quanto ao Ofício nº 04/2016, solicitando à Presidência o anteprojeto do 26 

IPE-Saúde, versão Presidência Diretoria Executiva, ficou deliberado, após conversa com o 27 

Presidente do Conselho, formalizar a solicitação junto à Casa Civil.  Na sequência, o 28 

Presidente em exercício referiu-se ao Processo nº 3286/15-8, que trata do Balanço 29 

Orçamentário Patrimonial, de sua relatoria, que está pautado para esta sessão. Leu e 30 

distribuiu aos Conselheiros relatório acerca do processo, onde destaca pedido de diligência 31 

no sentido de solicitar seja remetido a este Conselho processo onde a setorial da CAGE 32 

tenha se manifestado a respeito dos balanços e solicitar que a Gerência de Contabilidade do 33 

Instituto seja convidada a comparecer a este Conselho, para que, apresentando de forma 34 
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técnica as peças, possa clarear as dúvidas apresentadas, além de outras que venham a 35 

surgir pelos pares, e, bem assim, trazer elementos para otimizar a compreensão e análise, 36 

sendo o pedido de diligência aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Na 37 

continuidade, o Presidente em exercício deu as boas-vindas ao Diretor de Saúde, Dr. 38 

Alexandre Guimarães Escobar, e de imediato passou a palavra para a Conselheira Kátia 39 

fazer a manifestação referente à presença do Diretor neste Conselho. A Conselheira Kátia 40 

relatou novamente, conforme Ata 05, estar recebendo várias denúncias no SINAPERS em 41 

relação ao mau atendimento dos profissionais médicos e sua equipe no Hospital da Santa 42 

Casa, os quais não estão querendo marcar consulta pelo IPE, justificando que não atendem 43 

mais pelo convênio. Lembrou que há muito tempo acontece de os segurados serem 44 

humilhados nos hospitais e nos consultórios médicos e solicitou um posicionamento do 45 

Diretor de Saúde, bem como uma conversa em relação ao assunto com o Grupo Paritário. 46 

Destacou, também, que está tomando conhecimento, junto à Diretoria de Saúde, do 47 

pagamento de alguns procedimentos pelo Plano do IPE-Saúde, no momento em especial a 48 

cirurgia reparadora de câncer de mama (materiais e honorários). A Conselheira Eunice 49 

relatou fatos acontecidos em relação ao assunto envolvendo denúncias, conforme registro 50 

em ata 01 e 05, e solicitou manifestação do Diretor. O Diretor de Saúde disse que nestes 51 

seis meses em que está no IPE já conseguiu ficar ciente do trabalho do Instituto e realizar 52 

vários encaminhamentos. Em relação à reconstrução mamária citada pela Conselheira 53 

Kátia, relatou que os procedimentos cobertos são todos aqueles constantes na tabela do 54 

IPE. Destacou que esta tabela foi composta por servidores, através de pesquisa de campo, 55 

e que agora teria que ser feito um reajuste na mesma, pois o valor está defasado e, 56 

portanto, não cobre o solicitado pelo médico. O Diretor destacou que está montando uma 57 

Comissão permanente para fazer uma análise e revisão de tecnologia. Em relação às 58 

consultas, o Diretor relatou que esta é uma dificuldade de todos os Planos e que a 59 

remuneração das consultas está defasada há cinco anos, o que faz com que os 60 

profissionais da área reduzam o atendimento, tornando preferencial o atendimento 61 

particular. Como proposta de curto prazo, o Diretor destacou o cadastramento de médicos 62 

como pessoa jurídica e, de longo prazo, a construção de um novo modelo de 63 

credenciamento e relacionamento com os prestadores. A Conselheira Eunice perguntou ao 64 

Diretor Alexandre qual o seu conhecimento e participação na elaboração da Minuta do 65 

Anteprojeto de Lei do IPE-Saúde, respondendo o Diretor que quando chegou no Instituto a 66 

Minuta já havia sido elaborada pela Comissão composta pela Presidência, de modo que ele 67 

não teve conhecimento em relação ao assunto. A Conselheira Eunice também solicitou o 68 
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posicionamento do Diretor Alexandre em relação ao Processo nº 00225/16-0, que trata de 69 

irregularidades na internação do Hospital Beneficência Portuguesa, conforme registro em 70 

Ata nº 01 e 05. O Diretor Alexandre disse que o Instituto solicitou a manifestação do hospital 71 

em relação ao assunto e que a manifestação foi protocolada no Instituto, conforme Processo 72 

nº 7390-2442/16-9. Neste sentido, ficou deliberado distribuir o Processo para análise e 73 

relatoria na próxima sessão ordinária.  Referindo-se a este assunto, o Diretor ainda solicitou 74 

que os segurados utilizem a Ouvidoria do Instituto para fazer os registros e se manifestar, 75 

pois esses dados servem de suporte na hora de solicitar esclarecimentos e exclusão de 76 

credenciamento em determinados casos. O Conselheiro Antonio refletiu em relação à 77 

qualidade do atendimento prestado ao segurado do IPE-Saúde e as condições de 78 

atendimento, inclusive em relação às agências do interior. O Diretor respondeu que no 79 

momento as agências do interior estão sob a responsabilidade da Diretoria Administrativo-80 

Financeira, porém faz parte do todo cuidar da saúde do segurado, destacando que as 81 

respostas para este questionamento estarão estabelecidas no Plano Estratégico do IPERGS 82 

em elaboração. O Diretor destacou que dentro deste assunto sua preocupação é em 83 

especial em relação às pessoas que precisam realizar perícias precisando se locomover até 84 

a Capital. O Conselheiro Heriberto relatou o percurso de estudo e elaboração do anteprojeto 85 

e perguntou ao Diretor se depois que ele assumiu como Diretor de Saúde do Instituto houve 86 

algum diálogo com a Presidência, com a intenção de examinar os pontos críticos do 87 

anteprojeto; se tomou conhecimento do Plano encaminhado para a Casa Civil, tanto o 88 

aprovado pelo Conselho ou o da Presidência; qual a sua concepção em relação ao assunto; 89 

e, caso questionado pela Casa Civil ou pela Assembleia em relação ao anteprojeto no que 90 

diz respeito a dados, se teria como responder a estes questionamentos. O Diretor Alexandre 91 

disse que quando chegou aqui no IPE, a Comissão responsável já havia encerrado o 92 

estudo. Disse que não tinha como se envolver no anteprojeto, mas pensou em fazer o 93 

melhor em relação ao que for decidido. Relatou que viu dois modelos de projetos, com 94 

algumas discussões, sendo que neste período os Diretores pediram vista do anteprojeto e 95 

não foi concedido para não atrasar mais o envio à Casa Civil. Porém, sempre que possível 96 

conversa com o Presidente do Instituto, tendo conhecimento de alguns pontos relevantes do 97 

anteprojeto. Com relação a responder questionamentos da Casa Civil e/ou da Assembleia 98 

Legislativa em relação ao anteprojeto, o Diretor de Saúde disse que devido a carência no 99 

número de servidores, tem que parar o atendimento atual para responder a tais 100 

questionamentos, e que no momento as prioridades maiores são sempre as com ordens 101 

judiciais. O Conselheiro Roberto perguntou ao Diretor se já tomou conhecimento do Plano 102 
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de Ação da equipe da direção anterior e se irá segui-lo ou implementá-lo conforme a 103 

necessidade.  O Dr. Alexandre disse que tomou conhecimento, porém o Plano Estratégico 104 

do IPERGS em elaboração dará os próximos encaminhamentos. O Conselheiro Bayard 105 

perguntou ao Diretor Alexandre como estava o funcionamento do PIN PAD (aparelho leitor 106 

de cartão eletrônico), visto que seguidamente apresentava problemas em seu 107 

funcionamento. Também ressaltou como importante os profissionais médicos reivindicarem 108 

seus direitos, porém devem tratar com apreço e dignidade os seus pacientes. Lembrou que 109 

nos anos anteriores o Conselho Deliberativo participava das reuniões para apoiar a Diretoria 110 

Executiva, nas reuniões do Grupo Paritário, o que deveria voltar a acontecer. O Conselheiro 111 

destacou a importância de divulgar nos meios de comunicação os acordos realizados com o 112 

Grupo Paritário, para acabar com justificativas para o mau atendimento do segurado. 113 

Quanto ao PIN PAD, o Diretor destacou que há algum tempo o Instituto concluiu que havia 114 

muitas cobranças indevidas, inclusive de segurados que já haviam falecido, porque as 115 

consultas eram feitas no papel, sendo que o sistema do PIN PAD ajudou nesta organização, 116 

inclusive no sentido da economia, o que justifica o investimento. O Diretor Alexandre disse 117 

que a máquina tem vida útil, bem como que o seu preço não é acessível, e ressaltou que no 118 

momento existe uma negociação com o Banrisul para locar a máquina, tornando o serviço 119 

viável e mais acessível para os prestadores de serviço. Em razão de atingido o horário 120 

regimental da sessão ordinária, foi encerrada a discussão neste ponto, convocando o Sr. 121 

Presidente em exercício o Conselho para sessão extraordinária, a iniciar imediatamente, a 122 

fim de continuar a pauta. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da pauta em sessão 123 

extraordinária. VIII) Encerramento: Foi, pelo Senhor Presidente em Exercício, encerrada a 124 

sessão às 16horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 125 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 126 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*- 127 

Sala de reuniões DAF, 30 de março de 2016. 128 

 129 

                   Eliana Alves Maboni                                    Luís Fernando Alves da Silva 130 

                   Secretária                                                      Presidente em Exercício 131 
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