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ATA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado 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 7 

Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de 8 

Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antonio 9 

Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco da Luz, Édino 10 

José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. As 11 

assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, 12 

que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo 13 

Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não houve a leitura da 14 

ata da Sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Of. CAGE/GAB 069/2017. V) 15 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 16 

abertura à sessão ordinária, o Presidente leu a correspondência recebida, que trata da 17 

Síntese do Relatório de Auditoria 008-65/2017, encaminhado pela CAGE, a qual será 18 

digitalizada para apreciação dos Conselheiros. Na sequência, deu as boas-vindas ao 19 

Diretor Administrativo-Financeiro, Nilton Donato e ao Diretor de Saúde, Alexandre Escobar. 20 

O Diretor Nilton fez alguns esclarecimentos iniciais em relação à Operação “Examinação” e, 21 

após, passou a palavra para o Diretor Alexandre Escobar, o qual está na coordenação 22 

deste trabalho. O Diretor Alexandre relatou que uma ação conjunta do Ministério Público do 23 

Estado e do IPERGS desencadeou, na quarta-feira, dia 12/04/2017, a Operação 24 

Examinação, que investiga uma fraude milionária contra o Instituto. Foram cumpridos 8 25 

(oito) mandados de busca e apreensão nas cidades de Soledade, Ibirapuitã e Palmeira das 26 

Missões, e estima-se que 7 (sete) pessoas estejam envolvidas na organização criminosa. A 27 

investigação começou em 2016, após o IPE informar ao Ministério Público a respeito de 28 

17.666 (dezessete mil seiscentos e sessenta e seis) exames supostamente fraudados pelo 29 

Laboratório de Análises Clínicas Esplanada Ltda. Destacou a importância do sigilo na 30 

“Operação”, para garantir a segurança das provas. Relatou que a Clínica começou a ser 31 

investigada a partir de denúncia anônima feita perante a Ouvidoria do Instituto, com o relato 32 

de que a esposa do dono da empresa estaria pedindo para que servidores do magistério 33 

estadual deixassem o número de identificação e a senha da conta do IPE-Saúde. Destacou 34 
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também uma das irregularidades descobertas durante a investigação, em que enquanto 35 

uma usuária estava internada em Porto Alegre, os exames estavam sendo feitos em 36 

Soledade no mesmo período. Registrou uma estimativa que, entre 2012 e 2017, tenham 37 

sido pagos, apenas a esse laboratório, cerca de R$ 3 milhões, manifestando com essa 38 

“Operação Examinação” a intenção de reaver, destes valores, o que for fruto de 39 

irregularidade. Outras denúncias vieram à tona, como vários outros relatos de segurados 40 

que, ao entrarem no site para retirar comprovantes de consultas, observaram que o número 41 

de consultas era muito maior do que as consultas realizadas. O Diretor explicou que o 42 

Laboratório vinha registrando os exames de forma que, diante do aumento gradual no 43 

período, não houvesse percepção de aumento abrupto de um mês para outro, dificultando 44 

detectar fraude, pois o aumento de exames não era significativo de um mês para o outro. 45 

Na sua fala relatou que o Laboratório de Análises Clínicas Esplanada Ltda, está suspenso 46 

e, ao final do trabalho de investigação, provada a fraude, será descredenciado. Registrou 47 

por várias vezes que a carência de funcionários é um dos principais motivos que dificulta a 48 

agilização na identificação da fraude, bem como a devida atualização no sistema de dados 49 

do Instituto. Salientou que hoje não é mais possível solicitar exames sem a inserção do 50 

cartão magnético do IPE no equipamento. Os Conselheiros fizeram várias ponderações em 51 

relação ao assunto, nas quais ficou presente a importância de o IPE investir em 52 

funcionários concursados e em tecnologia, fortalecendo o Instituto. Destacaram também a 53 

importância de uma atualização no site do Instituto, disponibilizando para os seus usuários 54 

um melhor acesso nas informações, bem como a necessidade de chamar a atenção para 55 

detalhes que devem ser observados sistematicamente. Parabenizaram a equipe da 56 

Diretoria de Saúde pelo trabalho, com destaque na qualidade e eficiência da mesma para 57 

chegar a um resultado desejado. Após, o Presidente agradeceu a presença da Equipe 58 

Diretiva, dos servidores da casa, bem como a explanação feita pelo Diretor Alexandre, e 59 

destacou que, com a repercussão do caso, o IPE demonstrou estar primando pela busca da 60 

justiça e da verdade. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta. VIII) 61 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 40 62 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 63 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 64 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*- 65 

Sala de reuniões, 19 de abril de 2017. 66 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 67 

                   Secretária                                                        Presidente  68 

 69 


