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1

ATA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA

2

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos,

3

na sala de reuniões do Conselho Deliberativo, situada no décimo segundo andar do prédio,

4

nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a primeira

5

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da

6

Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do

7

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada

8

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Alberto

9

Andreazza, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Carlos

10

Eduardo Prates Cogo, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max

11

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu

12

suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente

13

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

14

Ausências justificadas: André Fernando Janson Carvalho Leite e Eunice Terezinha

15

Cardozo Bello. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada

16

a leitura da Ata nº 28 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do

17

Conselho, e pelo Senhor Presidente do Conselho. IV) Correspondências Recebidas:

18

Relatório Semestral da Gestão dos Ativos dos Fundos Previdenciários dos Servidores Civis

19

e Militares vinculados aos RPPS/RS. V) Correspondências Expedidas: Não houve

20

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, em relação à

21

correspondência recebida, que trata do Relatório de Gestão dos Ativos do FUNDOPREV,

22

ficou deliberado encaminhar por meio eletrônico aos Conselheiros para conhecimento. Na

23

sequência, o Presidente deu as boas-vindas ao Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Guimarães

24

Escobar, e ao Assessor, Sr. Paulo Gnoatto, presentes na sessão e, de imediato, passou a

25

palavra para o Diretor discorrer sobre o item da pauta que trata da reportagem do Correio do

26

Povo, de 03/07/2016, cuja manchete noticiava estudo que afirmava ter o IPERGS pago

27

medicamentos com ágio de 45%. O Diretor foi enfático em dizer que essa maneira de o

28

Instituto remunerar medicamentos acontece desde o ano de 1998, remunerando assim todo

29

o atendimento pelo Brasíndice, sendo a referência regulamentada pelo Ministério da Saúde.

30

Destacou que, em 1998, havia um documento interno do Instituto adotando o Brasíndice

31

como tabela de medicamentos do IPE. Enfatizou que o Tribunal de Contas, bem como

32

qualquer outro órgão fiscalizador, nunca apontou nenhuma irregularidade em relação ao

33

assunto e registrou que o Instituto solicitou parecer ao Tribunal de Contas. O Diretor ainda

34

citou que a sistemática de remuneração de medicamentos, firmada no acordo de 2014/2015,
102
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35

foi denominada de “Instrumento Particular de Acordo de Regulação de Prestação de

36

Serviços Médicos Hospitalares” e se encontra vigente entre o Instituto e as entidades

37

médicas. Os Conselheiros discutiram o assunto e fizeram várias perguntas e colocações

38

para o Diretor de Saúde. O Conselheiro Édino relatou o serviço que está sendo feito pela

39

Secretaria da Fazenda, relacionado aos custos dos medicamentos, estando esse projeto em

40

elaboração pela Subsecretaria do Tesouro e, após conclusão, aguarda posição do Governo.

41

O Conselheiro sugeriu convidar o Auditor Fiscal, Sr. José Paulo Leal, para apresentar o

42

andamento do trabalho, usando como referência e aprimorando, assim, o que está sendo

43

feito no Instituto. Ficou claro que a questão da precificação dos medicamentos não afeta

44

somente o IPE, e sim todo o sistema de saúde do RS e de todo o país. Ficou como

45

encaminhamento convidar o Diretor de Saúde, em outra oportunidade, para conversar sobre

46

assuntos como créditos do IPE, questões relativas aos contratos com outros entes, e

47

sistemática de glosas nas contas dos prestadores de serviço. O Conselheiro Roberto

48

sugeriu o nome do Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Eduardo Dias Lopes, para falar em

49

relação aos créditos do IPE, o que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros

50

presentes. Em assuntos gerais, o Presidente registrou que está visitando as Diretorias do

51

Instituto e se colocando à disposição, para dar continuidade a interlocução com os diversos

52

órgãos do Instituto, o que é extremamente importante para o desenvolvimento das

53

atividades. O Conselheiro Bayard consignou que a bancada da FESSERGS novamente

54

quer registrar o seu protesto em relação ao parcelamento do salário dos servidores. O

55

Conselheiro convidou todos os Conselheiros para participarem, na segunda-feira dia

56

08/08/2016, juntamente com o CPERS e outros Sindicatos, do Seminário Estadual “Créditos

57

e Dívidas do IPE nos seus 85 anos”, no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

58

Após, haverá caminhada até a sede do Instituto, onde será realizado um abraço simbólico

59

ao prédio em um ato de desagravo a toda a tentativa de destruição e privatização do

60

Instituto. O Presidente registrou que a União Gaúcha tirou posição de apoio ao ato que a

61

Segurança Pública está organizando para o dia 04/08/2016. VII) Pauta da próxima sessão:

62

Apresentação da Avaliação Atuarial e Investimentos do RPPS/RS – Presença da equipe do

63

Banco de Brasil, juntamente com o Atuarial do Instituto. VIII) Encerramento: Nada mais

64

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi

65

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

66

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

67

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Sala de reuniões, 03 de agosto de 2016.

68
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69

Eliana Alves Maboni
Secretária

70
71
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