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ATA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar do prédio, 3 

nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a terceira 4 

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da 5 

Silva Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 6 

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio de Pádua Vargas 8 

Alves, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco da Luz, Édino José Alves, Kátia 9 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio 10 

Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente Eni Cavalheiro Ferreira. As assinaturas 11 

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

fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros, Antonio 13 

Vinícius Amaro da Silveira e Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da 14 

ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura das Atas nº 23, nº 24 e nº 25. IV) 15 

Correspondências Recebidas: Relatório de Auditoria Especial 015-66/2017- CAGE; 16 

correspondência da FAMURS. V) Correspondências Expedidas: Ofícios nº 07,08 e 09, 17 

comunicado de Audiência Pública e Ofício nº10, solicitação dos PLs. VI) Pauta: Dando 18 

abertura à sessão ordinária, o Presidente Luís Fernando saudou os presentes e noticiou a 19 

presença do Diretor de Saúde do Instituto, Alexandre Escobar, e do Assessor daquela 20 

Diretoria Paulo Gnoatto, convidados que foram para apresentação dos temas de que trata a 21 

pauta desta sessão. A seguir, informou sobre correspondência recebida, que trata de 22 

Relatório de Auditoria da CAGE, referente ao ano de 2016, sugerindo a abertura de 23 

processo, com distribuição para relatoria, a fim de que o Colegiado avalie a matéria e 24 

promova o que entender de direito, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Noticiou, 25 

também, o recebimento, das mãos do Diretor de Saúde, de correspondência enviada pela 26 

FAMURS, solicitando a observação e deliberação do Conselho Deliberativo, para ingresso 27 

de novos municípios no IPE-Saúde. O assunto ficou para ser discutido num próximo 28 

momento. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Diretor de Saúde, Alexandre 29 

Escobar, para que o mesmo passasse a discorrer sobre o item da pauta que trata do 30 

andamento da negociação com prestadores de serviços e sobre sistema de precificação de 31 

medicamentos. O Diretor fez um breve histórico sobre a estrutura do IPE e destacou alguns 32 

projetos realizados e outros que estão em andamento na sua gestão, relembrando que a 33 
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falta de servidores impossibilita a execução dos mesmos. Logo após, fez um 34 

esclarecimento em relação à negociação com os prestadores de serviços, deixando em 35 

aberto para posterior discussão e manifestação dos Conselheiros. Na sequência da sua 36 

fala se referiu ao Projeto Especialização, projeto este que separa o IPERGS em duas 37 

autarquias especializadas, IPE-Saúde e IPE-Prev, destacando que não discutirá o projeto 38 

como um todo, porque até o momento não teve acesso as minutas do Projeto de Lei, que 39 

serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa. Esse assunto foi discutido pela maioria 40 

dos Conselheiros presentes, sendo que os Conselheiros representantes da FESSERGS e 41 

do CPERS/Sindicato já manifestaram que suas representações são contra a separação, 42 

pelo fato de que dentro do próprio IPERGS as duas diretorias já estão separadas, bem 43 

como pelo total desconhecimento aos PLs. Houve um consenso entre os Conselheiros da 44 

necessidade de solicitar os PLs para, após apropriação, poder opinar em relação ao 45 

assunto. O Presidente disse já ter feito a solicitação ao Diretor Presidente do Instituto. O 46 

Diretor Alexandre discorreu: “não sou a favor e nem contra de algo, que não conheço, 47 

sendo que a entidade a qual represento, a FESSERGS, é contrária à separação. No 48 

entanto, o que precisamos são recursos para fazer a gestão, estando juntos ou separados”.  49 

O Conselheiro Roberto fez algumas perguntas em relação ao pagamento das glosas, sendo 50 

as mesmas respondidas pelo Diretor Alexandre e pelo Assessor Paulo Gnoatto. O 51 

Conselheiro Bayard perguntou como está o andamento do processo, que trata da fraude na 52 

Clínica de Soledade, sendo que o Diretor respondeu que os estudos continuam e que a 53 

Clínica não está mais atendendo pelo IPE, porém faltaram recursos humanos para agilizar 54 

o andamento. O Conselheiro Bayard perguntou ao Diretor o que está faltando para 55 

melhorar o atendimento para o segurado, principalmente do interior, que sofre tanto para 56 

agendar uma consulta. O Diretor respondeu que a remuneração adequada ao mercado e a 57 

gestão de rede impedem a qualificação no atendimento, destacando a importância de ter no 58 

organograma uma equipe de gestão de rede assistencial. O Conselheiro Bayard ainda 59 

perguntou ao Diretor, se ele é a favor ou contra os novos contratos e convênios com 60 

prefeituras. O Diretor disse ser favorável a todo o crescimento possível do IPE-Saúde, 61 

porém relembrou que a sinistralidade deve ser favorável para o Instituto. O Conselheiro 62 

Pádua destacou a importância de as prefeituras manterem a sinistralidade equilibrada, bem 63 

como a importância do convênio com a Secretaria da Fazenda, para manter os aplicativos 64 

Star Soft com o fim de fazer o controle da rede credenciada. O Presidente Luís Fernando 65 

destacou a importância de analisar os PLs, para depois opinar em relação ao assunto, 66 
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porém reforçou o posicionamento dos Conselheiros quanto à estrutura do IPERGS hoje, no 67 

qual IPE-Saúde e Previdência já estão separados. O Presidente perguntou ao Diretor se há 68 

alguma convergência de atendimento no que diz respeito ao Plano de Saúde e ao SUS no 69 

atendimento à população. Na continuidade, fez algumas referências quanto à contrariedade 70 

do SIMERS ao credenciamento dos médicos como pessoa jurídica, e perguntou ao Diretor 71 

se a contrariedade seria em função de o médico credenciado ter outro vínculo sindical 72 

como pessoa jurídica. Em relação aos contratos com prefeituras, o Presidente destacou a 73 

importância da sinistralidade favorável para o Instituto. O Presidente elogiou a lâmina da 74 

apresentação feita pela equipe da Diretoria de Saúde, destacando ser a mesma didática e 75 

esclarecedora e solicitou o envio para os Conselheiros, para a mesma auxiliar em outras 76 

discussões. Na sequência, o Presidente sugeriu requerer de forma conjunta com as 77 

entidades e sindicatos uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa, para tratar das 78 

questões referentes ao IPE Saúde, em especial aos temas discutidos. A sugestão foi 79 

aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. A Conselheira Vera registrou sua 80 

contrariedade em relação à distribuição de 15.390 folders, destinados a 6 (seis) 81 

Coordenadorias de Educação do Estado, sendo para a Conselheira o ato considerado 82 

“vender propaganda ilusória”, pois o segurado, após ler a cartilha, se manifestará a favor, 83 

sem saber o que de fato pode acontecer. A Conselheira Vera registrou que o Conselho 84 

Deliberativo do IPERGS precisa tomar uma atitude, agendar com o Presidente Otomar, 85 

solicitando a antecipação do acesso aos PLs. Destacou: “ embora o Presidente do Instituto 86 

tenha dito que é um projeto, e por isso não passou pelo Conselho, isso é abusivo”.  O 87 

Presidente reforçou que já fez a solicitação dos PLs. Os Conselheiros discutiram em 88 

relação à verba para o pagamento dos folders. A Conselheira Kátia destacou que os 89 

Conselheiros não podem esquecer que existe um milhão de segurados que estão confiando 90 

no trabalho dos Conselheiros, que têm esperança na preservação dos seus direitos.  91 

Reforçou a posição do Presidente em relação à divisão do Instituto e solicitou que todos os 92 

Conselheiros dediquem mais tempo ainda de suas vidas para cuidar dos projetos que estão 93 

em andamento no Instituto, destacando que a união vai fazer a diferença na hora do 94 

enfrentamento: “devemos isso por nós, por um milhão de segurados, aos diretores de 95 

saúde que já passaram pelo Instituto, ao que está no momento e ao nosso amigo servidor 96 

exemplar, José Paulo Leal, que dedicou as últimas horas da sua vida a este trabalho da 97 

precificação dos insumos”. O Diretor, como fala final, reforçou que a necessidade de 98 

conhecer o Projeto Especialização para depois se posicionar, enfatizando a dedicação de 99 
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sua equipe que, apesar de pequena, se esforça para dar o seu melhor, reforçando a 100 

homenagem feita ao Assessor José Paulo Leal. Em relação à pergunta do Presidente sobre 101 

o Plano de Saúde e o SUS, disse que existem estudos no Congresso sobre novas leis para 102 

os planos de saúde suplementar. Em relação ao conceito de carteira global, é muito 103 

importante ter recursos humanos para gerenciá-la, para não dar prejuízo ao Instituto, 104 

reforçando que os contratos existem para ajudar o Plano Principal. Quanto às cartilhas, o 105 

Diretor disse não saber de onde saíram os recursos para pagamento das mesmas. Como 106 

palavra final, o Diretor destacou: “não sou contra o novo, mas acredito que tudo que está 107 

sendo apresentado como necessidades e possíveis melhorias com a mudança dependem 108 

basicamente de contratação de servidores e salário adequado, e isso independe de estar 109 

junto ou não IPE-Saúde e Previdência”.  Após os agradecimentos, o Presidente encerrou a 110 

sessão, não havendo debate de assuntos gerais. VII) Pauta da próxima sessão: Ações 111 

realizadas frente aos seguintes assuntos: elevadores do Edifício Sede; gestão de imóveis; 112 

repasses dos órgãos estaduais ao IPE-Saúde; carteira habitacional e pecúlio. VIII) 113 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 35 114 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 115 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 116 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 117 

                                               118 

Sala de reuniões, 30 de agosto de 2017. 119 

 120 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 121 

                   Secretária                                                        Presidente 122 
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