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ATA 09ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 16 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 sexta 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: Não houve leitura da ata 15 

da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 16 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) 17 

Pauta: Dando abertura à sessão extraordinária, o Presidente em exercício Luís Fernando 18 

Alves da Silva deu continuidade a manifestação dos Conselheiros e do Diretor de Saúde, Dr. 19 

Alexandre Guimarães Escobar, em relação ao atendimento prestado aos segurados do 20 

Instituto nos hospitais da Capital e Interior. Neste sentido, passou a palavra para a 21 

Conselheira Vera que falou em relação ao fato constrangedor para o segurado, da 22 

marcação de consultas no primeiro dia útil do mês, sugeriu também, que seja disponibilizado 23 

no site do Instituto o dia do pagamento dos profissionais da saúde e o valor que está sendo 24 

repassado, para que haja uma maior transparência entre o usuário e o credenciado e 25 

perguntou como fica a situação de médico que justifica não atender pelo IPE por estar 26 

licenciado. Ainda, destacou que se o Estado atualizasse o pagamento dos Servidores 27 

Estaduais, como de fato deve, com certeza teria um recurso bem maior na conta do IPE-28 

Saúde, pois os professores estão hoje com uma defasagem salarial de quase 70%. Em 29 

relação ao pagamento dos profissionais da saúde, questionado pela Conselheira, o Diretor 30 

de Saúde falou que o IPE está pagando em dia, porém no mês seguinte, todos os seus 31 

credenciados, diferentemente do cliente particular que paga na hora. Respondendo a 32 

pergunta da Conselheira Vera, o Diretor falou que as datas de pagamento dos credenciados 33 

estão no site, porém os valores que cada um percebe não, devido a uma série de questões, 34 
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inclusive operacionais, para não dizer éticas e legais. O Diretor disse que o Instituto paga 35 

mais rápido o prestador de serviço do que qualquer outra operadora, dito isso pelos próprios 36 

prestadores. O Conselheiro Carlos se manifestou novamente em relação ao bom 37 

atendimento do Hospital Divina Providência e destacou a necessidade de o mesmo atender 38 

também na emergência. Respondendo às perguntas e colocações dos Conselheiros, o 39 

Diretor Alexandre destacou que a ANB propõe o valor de R$ 83,70 por consulta, sendo este 40 

valor o piso e não o teto. Salientou que o médico pode cobrar quanto ele quiser por uma 41 

consulta particular. Respondeu, ainda, que outra situação que gera entrave ao bom 42 

funcionamento do Instituto é a falta de funcionários, pois embora existam cargos em aberto, 43 

não estão ocorrendo as nomeações. Em relação ao quadro de funcionários do Instituto, o 44 

Diretor de Saúde disse que é muito importante fazer uma nova matriz salarial. Relatou que 45 

os Diretores irão solicitar, dentro do Plano Estratégico, destaque para as necessidades 46 

emergenciais, salientando que uma delas será a criação de um novo Plano de Carreira para 47 

os funcionários do Instituto. O Conselheiro Bayard destacou a satisfação de ver que os 48 

Diretores do Instituto, bem como os Conselheiros Heriberto e Antonio e outros que já se 49 

referiram ao assunto em outras sessões, registraram que estão preocupados em resolver a 50 

situação do Plano de Carreira dos Servidores do Instituto. Quanto às colocações em relação 51 

ao óbito do segurado, acerca das quais o Diretor de Saúde relatou que devido ao sistema 52 

está mais fácil agilizar os tramites de atualização, o Conselheiro Bayard se referiu em 53 

relação aos cuidados para não deixar a viúva (o) e os seus dependentes sem apoio, pois em 54 

certos casos os dependentes ficam meses esperando que a situação seja restabelecida, 55 

sendo que neste caso o Instituto deveria proteger o segurado e o dependente. Neste 56 

sentido, o Diretor disse que as medidas estão sendo tomadas com prudência para não 57 

cancelar, mas suspender o atendimento com todos os cuidados possíveis para não 58 

prejudicar os dependentes. Foram feitos os agradecimentos ao Diretor de Saúde pela 59 

presença, o qual agradeceu e colocou a Diretoria de Saúde à disposição do Conselho. 60 

Devido ao avançado da hora, o relatório e parecer do Processo nº 046325/15-0, que trata da 61 

Política Anual de Investimentos- PAI/2016 ficou pautado para o dia 13/04/2016. Nos 62 

assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard registrou que o SINDIPE estará 63 

participando das manifestações nesta quinta-feira, dia 31/03/2016, a favor da manutenção 64 

do direito básico do trabalhador de receber em dia o pagamento do seu salário.  VII) Pauta 65 

da próxima sessão: Apresentação da avaliação atuarial e investimentos do RPPS/RS. VIII) 66 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente em Exercício, 67 

encerrada a sessão às 17horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 68 
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ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 69 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*- 70 

Sala de reuniões DAF, 30 de março de 2016. 71 

 72 

                   Eliana Alves Maboni                                    Luís Fernando Alves da Silva 73 

                   Secretária                                                      Presidente em Exercício 74 
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