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Ata n° 01/2017 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas e trinta minutos, na sala da Presidência do Instituto de Previdência 
e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Santa Maria – IPASSP-SM, 
reuniram-se Eglon do Canto Silva - Diretor Presidente, Adriano Porto - Gerente 

Previdenciário, Márcia Helena Bolsson Radins – Chefe do Setor de Perícia 
Médica,  Miguel Londero – Médico Perito e Edi Vivian – Assessora em 
Comunicação. Inicialmente Eglon do Canto Silva, Diretor-Presidente do IPASSP, 
expôs os objetivos que o levaram a organizar as reuniões do Setor de Perícia, 
dentre os quais destacou o acompanhamento dos serviços, os relatos de 
ocorrências no setor e o controle de serviços e benefícios. Comunicou aos 
senhores médicos a formação da nova equipe de assessoria jurídica do Instituto. A 
seguir, Eglon informou que o concurso para constituição de quadro próprio do 
IPASSP-SM já está sendo encaminhado e que o projeto prevê gratificação para 
médico perito. Retomando a questão do acompanhamento e transparência das 
atividades da perícia, o Diretor-Presidente informou que essas atividades, bem 
como notícias e comunicados do setor poderão ser divulgados através na página 
digital do Instituto. Destacou a demanda de atividades a serem desenvolvidas no 
Programa de Modernização Administrativa - Pró-Gestão. O Diretor-Presidente 
informou que o IPASSP-SM optou pela compra, e não locação, de imóvel para sua 
nova sede. Disse que a estrutura desse imóvel deverá ser organizada a partir das 
necessidades dos setores, de modo que todos deverão trazer suas sugestões. 
Márcia manifestou a disponibilidade do Setor de Perícia Médica para colaborar 
nesse processo. Eglon esclareceu que se procederá à locação com preferência de 
compra, pois um processo de construção da sede própria demandaria um 
acompanhamento para o Instituto não teria pessoal. Acrescentou que o terreno de 
propriedade do IPASSP-SM já foi posto à venda. Márcia perguntou ao Diretor-
Presidente como este avaliava os resultados apresentados nos relatórios de seu 
setor, os quais foram positivamente avaliados por ele.  Em relação ao Censo 
Previdenciário, o Gerente Adriano Porto informou que a atualização dos dados 
cadastrais é feita regularmente no Instituto. Acrescentou que o Manual da Perícia 
Médica, uma das exigências do Pró-Gestão, já está sendo elaborado. Eglon 
mencionou a responsabilidade do perito, destacando que o resultado de seu 
trabalho - expresso nos laudos - repercute sobre o orçamento de duas entidades. 
O Diretor-Presidente questionou os médicos a respeito das necessidades do setor, 
e a Doutora Márcia solicitou que sejam oportunizados mais cursos de capacitação. 
Eglon observou que o próprio grupo pode apresentar sugestões de cursos na área 
a serem avaliadas pelo IPASSP-SM. O Diretor-Presidente reafirmou os objetivos 
propostos no início da reunião e manifestou seu otimismo em relação à 
organização da nova sede do Instituto. Nada mais havendo a constar, finalizo esta 
ata, à qual anexo à lista de assinatura dos participantes.  


