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ATA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de reuniões do Conselho Deliberativo, 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, 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: Antonio Alberto 8 

Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, 9 

Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max 10 

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu 11 

suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 12 

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

Ausências justificadas: André Fernando Janson Carvalho Leite e Carlos Eduardo 14 

Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a 15 

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

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

Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente determinou que fosse lido o Termo 18 

de Posse do Conselheiro titular Antonio de Pádua Vargas Alves, tendo como suplente 19 

Terezinha de Castro Arnoud, bem como do Conselheiro titular Bayard Schneider Bernd, 20 

tendo como suplente Alexandre Wagner Silva Bobadra, representantes da Federação 21 

Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – FESSERGS eis que 22 

nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, conforme 23 

ato de nomeação publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de outubro de 2016, em 24 

consonância com a legislação pertinente, Lei nº. 12.395/2005, e previsão no Regimento 25 

Interno do Conselho Deliberativo do IPE. A Conselheira Eunice Bello pediu a palavra para 26 

agradecer o período que esteve presente como Conselheira e se colocou à disposição do 27 

Conselho, desejando aos novos Conselheiros sucesso. O Presidente manifestou à 28 

Conselheira, que ora deixa o Conselho o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 29 

mormente pela espontaneidade e combatividade demonstradas ao longo de suas atividades. 30 

Em seguimento, deu as boas-vindas aos Conselheiros empossados e de imediato passou a 31 

palavra para o Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Escobar, fazer sua manifestação. O Diretor 32 

Alexandre iniciou falando em relação ao andamento do Processo nº. 052439/14-0, que trata 33 

do Suporte de Atendimento em Domicílio – SAD, destacando que no mesmo não constam 34 



 
Fl.129 

                                                                                                                                                                                 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

129 

 

vagas para o interior do Estado e que na época se pensou em auditores de saúde atuando 35 

40 (quarenta) horas semanais, porém os auditores, em função da remuneração, atuam 36 

apenas 20 (vinte) horas semanais, sendo também que todo o projeto foi elaborado 37 

pensando em um novo modelo de auditoria eletrônica. Após citar a Resolução nº. 402/2015, 38 

aprovada pelo Conselho Deliberativo, citou a Portaria nº. 074/2016, que define os limites 39 

para o atendimento domiciliar, estabelece os critérios de elegibilidade do beneficiário e 40 

estabelece as obrigações dos envolvidos no Suporte de Atendimento em Domicílio. 41 

Destacou que a Portaria nº 074/2016 foi criada em função de vários atendimentos judiciais e 42 

discussões envolvendo a CAGE e a PGE. O Processo nº. 052439/14-0 foi arquivado em 43 

função de ter concluído a sua função e foi aberto um novo Processo nº. 022042/16-7, que 44 

trata da configuração da ordem de Serviço do SAD.  Os Conselheiros debateram o assunto, 45 

que teve como principal foco a falta de servidores no quadro do Instituto, fizeram várias 46 

perguntas ao Diretor e deliberaram primeiramente analisar o novo Processo, para somente 47 

depois se manifestarem em relação ao assunto. Em relação ao PAC e o PAMES, o Diretor 48 

fez algumas explicações referentes ao reajuste dos planos, critérios utilizados, bem como o 49 

tempo demandado para sua implementação. Na fala da Conselheira Vera, bem como dos 50 

Conselheiros Bayard e Roberto, ficou registrada a preocupação com o aumento e a forma 51 

como foi feito o repasse e a comunicação aos segurados. Os Conselheiros solicitaram ao 52 

Diretor um cuidado especial no momento de lançar o aumento nos próximos anos, não 53 

prejudicando os segurados com cobranças retroativas. Quanto ao último item da pauta, que 54 

trata dos critérios para fornecimento dos medicamentos, o Diretor Alexandre fez uma 55 

explanação em relação ao assunto, explicando as Ordens de Serviço nº. 01/93, nº. 12/2012 56 

e nº. 18/2012 que tratam do assunto. Destacou que o IPE limitou-se a distribuir o que estava 57 

previsto no Regulamento. O Conselheiro Bayard disse ter recebido um segurado que usava 58 

no momento um medicamento distribuído pelo Instituto e que teve cancelada a sua 59 

distribuição. Disse ter se sensibilizado pela situação do segurado, que deslocara-se de 60 

grande distância para ter negado o medicamento, devido à preocupação causada pelo 61 

cancelamento do remédio, sem prévia comunicação. Falou da importância de no mínimo 62 

comunicar os segurados que usam medicamentos contínuos e/ou controlados que são 63 

distribuídos pelo Instituto, quando houver cancelamento dos mesmos. A Conselheira Vera 64 

reforçou o pedido de inclusão de exames que são pedidos regularmente pelos médicos e 65 

que não constam na CBHPM. Os Conselheiros agradeceram a presença do Diretor, que se 66 

colocou à disposição do Conselho. VII) Pauta da próxima sessão: Apresentação do Plano 67 

de Ação do Diretor Administrativo - Financeiro Sr. Nilton Donato. VIII) Encerramento: Nada 68 
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mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para 69 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 70 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor 71 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 72 

Sala de reuniões, 19 de outubro de 2016. 73 

 74 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 75 

                              Secretária                                                       Presidente  76 


