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ATA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 2 

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

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

– RS, realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro 5 

Cláudio Luís Martinewski, Presidente do Conselho, e 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 

Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice 9 

Terezinha Cardozo Bello, Luís Fernando Alves da Silva, Roberto Max Liebstein e Vera 10 

Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo 11 

César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 12 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 13 

Carlos Eduardo Prates Cogo, Kátia Terraciano Moraes e Heriberto Roos Maciel.  III) 14 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 15 

17 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 16 

Presidente em exercício. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 17 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) 18 

Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente Cláudio Luís Martinewski passou a 19 

palavra para o Diretor de Saúde falar em relação ao credenciamento de pessoa física e 20 

jurídica, no que diz respeito aos prestadores de serviço. O Diretor Alexandre discorreu 21 

acerca da Resolução nº 401/2015, que dispõe sobre a forma de credenciamento na 22 

modalidade pessoa jurídica. Relatou como funcionarão os honorários médicos, ressaltando 23 

o aumento que os médicos terão em relação às consultas, e frisou que o ideal para o 24 

Instituto é a migração de todos os prestadores. Destacou que o estudo está avançando e 25 

que já existe parecer favorável da PGE e da CAGE em relação ao assunto, porém está 26 

faltando ainda a aprovação pela entidade de classe dos médicos para que somente após se 27 

possa proceder ao devido encaminhamento ao Conselho. Após discussão entre os 28 

Conselheiros, os quais sugeriram vários encaminhamentos e tiraram dúvidas em relação ao 29 

assunto, ficou deliberado aguardar o envio pela Presidência do Instituto do Processo nº 30 

30831/15-1, que trata do credenciamento de pessoas jurídicas, com deliberação de ata pela 31 

Diretoria Executiva, para assim os Conselheiros se posicionarem em relação ao assunto. O 32 

Presidente agradeceu a presença do Diretor Alexandre e destacou a importância dos 33 

esclarecimentos para agilizar a deliberação dos Conselheiros, assim que o processo chegar 34 
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ao Conselho. VII) Pauta da próxima sessão: 1- Continuação da discussão em relação à 35 

proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, que dispõe sobre o Instituto de Previdência do RS; 36 

2 - discussão do anteprojeto que trata da proposta de Reforma da Legislação do IPE-Saúde, 37 

versão proposta pela Presidência do Instituto.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 38 

tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 39 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por 40 

mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-41 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 42 

Sala de reuniões da DAF, 25 de maio de 2016. 43 

 44 

                   Eliana Alves Maboni                                    Cláudio Luís Martinewski 45 

                   Secretária                                                       Presidente  46 
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