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E DITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão por Resultados - IG PR, no uso da suas
atribuições, e termos do §1º do art. 26 do Estatuto Social do IGPR, e por solicitação da Presidente do Conselho do
Administração do IGPR, CONVOCA os membros do Conselho de Administração para participarem de REUNIÃO
ORDINÁRIA no dia 08 de junho de 2021, a se realizar na sede do IGPR, localizada na Avenida Goiás, nº 625, Quadra
09, Lote 67, E difício Governador Magalhães Pinto, Setor Central, salas 902/ 903, Goiânia - Goiás, com primeira
convocação às 17h com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos membros e, em segunda convocação às 17h
15min, que se instalará com qualquer número de m embros, confo rme §1° do art. 26 do Es tatuto e que terá a seguinte
ordem do dia para deliberação:

1. Discussão e autorização para locação de máquinas e equipamentos de informática via processo
simplificado;
2. Discussão e autorização ing resso no processo de qualificação e chamamento público em
conformidade com o edital nº 001/2021- Vila Velha (ES);
3. Aprovação do Plano de Trabalho para o chamamento público nº00l/ 2021- Vila Velha (ES);
4. Discussão sobre a aprovação do Plano de Cargos e Salários do IGPR;
5. Apresentação dos dados sobre as regulações na pandemia;
6. Informes de Interesse Geral

Goiânia (GO), 01 de junho de 2021.
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO
DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR.
PREÂMBULO

- - - - --------------------------------------------------------------------------------------Data da Reunião:
08 de junho de 2021.
Local de Realização:
Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903, E difício
Governador Magalhaes Pinto, Setor Central, CEP 74.010-010 Goiânia- Goiás
- -- - - - - - -- -- - - - - -- - -- -- - -----------------------------------------------------------Instalação:
( ) 17h - Primeira convocação
( X ) 17h 1Srnin - Segunda convocação
-------------------------------------------------------- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - ----------------- Conselheiros com direito ao 1 - Maria Alice de Sousa Vieira
voto:
2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho
3 - Patrícia Gomes Amorim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda Dias de Jesus
6 - Solange Marques Lannes
7 - Marcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Gilmar Moreira do Nascimento
10- Wyuarleys Moreira dos Santos
- -- ------------------------------- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- ------------------------------ - - -------------------------------------------------------------------------------- -- - -- - - -- - - - -- - - 1 - Maria Alice de Sousa Vieira
Presentes:
2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho
3 - Patrícia Gomes Amorim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda Dias de Jesus
6 - Solange Marques Lannes
7 - Marcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Gilmar Moreira do Nascimento
1O- Wyuarleys Moreira dos Santos
- - ------------------------------------------------------- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

---------------------- ----- - - -

Ordem do dia:

1. Discussão e autorização para locação de máquinas
e equipamentos de informática via processo
simplificado;
2. Discussão e autorização ingresso no processo de
qualificação
e
chamamento
público
em
conformidade com o edital nº 001/2021 - Vila
Velha (ES);
3. Aprovação do Plano de Trabalho para o
chamamento público nº00l/2021 - Vila Velha
(ES);
4. Discussão sobre a aprovação do Plano de Carg os
e Salários do IGPR;
5. Apresentação dos dados sobre as regulações na
pandemia;
6. Informes de Interesse Geral
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ULTA DOS
----------------------- -- POR
- -RES
---------- - --- - - - - ------------------- -- -Reunião convocada por:
Guilherme Augusto Batista Carvalho
--------------- -- ---------------------------- -- ------------

Reunião presidida por:
Reunião secretariada por:

---------------------------------------------

Guilherme Augusto Batista Carvalho
Wendell Pereira Soares

- - --

--------------------------------------------

DELIBERAÇÕES.REGISTROS E ANOTAÇÕES
1- Discussão e autorização para locação de máquinas e equipamentos de informática via processo simplificado;
O Presidente do Conselho, senhor G uilherme deu seguimento à p auta, apresentando uma dem anda dos colaboradores
do instituto que é o da locação de equipamentos de informática. O Presidente argumentou que o setor administrativo do
instituto já havia apresentado três propos tas de preços e que essa demanda é antiga, visto que os colaboradores têm de
trabalhar com seus equipamentos pessoais, uma vez que a instituição não possui recursos próprios para a aquisição de
tais materiais e o Contrato de Gestão 98/2018 SESGO-IGPR veda a compra de equipam entos permanen tes com o uso
de recursos do Contrato.
O senhor Gilmar argumentou que es ta era uma demanda justíssima, uma vez que os custos de manutenção e as vezes até
de compra desses materiais, acabariam sendo custeados com recursos próprios dos trabalhadores. Após essa fala o
Presidente colocou a pauta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

2 - D iscussão e autorização ingresso no processo de qualificação e chamamento público em conformidade com
o edital nº 001/2021 - Vila Velha (ES);
O Presidente do Conselho apresentou a pauta da Superintendência Operacional para a apreciação da participação do
IGPR no processo de qualificação e participação no chamam ento público 001 / 2021 do município de Vila Velha no
estado do Espírito Santo. O Presidente inclusive argumentou que inclusive algumas das alterações aprovadas no estatuto
social colocariam o instituto em linha com a lei municipal de Vila Velha, tornando assim o instituto apto a participar.
O senhor \Vendell questionou se apenas as alterações no estatuto seriam suficientes p ara deixar o instituto apto a
participar da qualificação e do chamamento? O Presidente do Conselho explicou que não. Seriam, caso a pauta sej a
aprovada, necessários vários documentos, como certidões negativas, comprovação técnica do corpo de dirigen tes, a
apresentação de um plano de trabalho robusto, bem como os documentos de identificação dos associados. O senhor
Wendell disse que h avia compreendido. Sendo assim, o Presidente perguntou se havia mais alguma consideração ou
questionamento. Como nenhum foi apresentado, o Presidente colocou a pauta em vo tação. E a participação do instituto
n a qualificação e no referido chamam ento público no Município de Vila Velha foram aprovados por unanimidade.

j3 - Aprovaç ão do Plano de Trabalho pata o chamamento público n°001/2021-Vila Velha (ES);
Na sequência o Presidente do Conselho de Administração apresentou o plano de trabalho desenvolvido pela
Superintendência O peracional, a ser apresentado à comissão avaliadora do chamamento público nº00l / 2021 de Vila
Velha no es tado do E spírito Santo.
Após apresentar na tela os principais elementos, o presidente do conselho perguntou se havia algum questionamento.
Nenhum dos conselheiros presen tes se manifestou. E ntão o Presidente pass ou à votação. A pauta foi aprovada por
unanimidade.

14 - Discussão sobre a aprovação do Plano de Cargos e Salários do IGPR;
O Presidente do Conselho de A dministração, senhor Guilherme, iniciou a nova pauta de discussão que foi apresentado
a ele pela Coordenação de Recursos H umanos e Departamento Pessoal, que era a aprovação do plano de cargos e salários
do instituto. O Presidente argumentou que esta pauta era bastante necessária, pois se trata de um dos itens de prestação
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de constas ao T ribunal de Contas do Estado de Goiás, como fica claro no Ofício nº 16357 /2021 SESGO. O Presidente
apresentou em linhas gerais quais eram os cargos previstos, atribuições e faixas salariais p or categoria.
Após apreciar juntos aos conselheiros perguntou se havia algum questionamento. A conselheira Rayane perguntou se os
valores e os cargos não poderiam sofrer alterações após a aprovação? O Presidente explicou que sim, desde que com a
aprovação do Conselho de Administração em uma reunião posterior. O Presidente questionou os presentes e algum deles
tinha ou tra pergunta. O senhor Marcus perguntou de onde os valores foram tirados? O Presidente explicou que foi
realizada uma pesquisa em três outros planos de cargos e salários de outras Organizações Sociais para chegar a cada um
dos valores. O Presidente ques tionou os presentes e algum deles tinha outra pergunta. N ão havendo manifestação, o
Presidente passou então à votação. O Plano de Cargos e Salários foi aprovado por unanimidade.

Is -Apresentação dos dados sobre as regulações na pandemia;
O Presidente do Conselho apresentou aos presentes a atualização dos dados sobre solicitações de leitos de UTI em todo
o estado, fo rnecid os p ela Coordenação de Monitoramento, Controle e Avaliação do Instituto. Os dados eram dos dias
15 de abril a 01 de junho e contemplavam a quantidade de UTI's solicitadas e a quantidade de cedidas. O Presidente
argumen tou que ap esar de estar ocorrendo uma alta de ocupação de leitos, as solicitações de UTI's perfil Covid 19,
atendidos em até 24 horas, têm se mantido estáveis, flutuando entre a faixa dos 40-70 solicitações por dia. A senhora
Amanda perguntou o motivo da diferença entre solicitações e cedidas. O presidente explicou que isso se deve ao fato de
a regulação não depender apenas do Complexo Regulador Estadual, mas de o perfil dos pacientes se encaixar no perfil
dos leitos. O Presidente perguntou se havia mais alguma pergunta. Como não houve, deu-se seguimen to à reunião.
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Informes de Interesse Geral.

O Presidente in formou que todos e todas os colaboradores e colaboradoras do Complexo Regulador Estadual e do IGPR
já estão vacinados, pelo m enos com a primeira dose da vacina contra a Covid 19. O senhor Wiuarleys disse que es ta foi
uma importante conquista, para gerar segurança no trabalho a todos os colaboradores, sejam lotados no instituto ou na
unidade.
Não tendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 18:03.
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Goiânia, 08 de junho de 2021

me Augusto Batista Carvalho
Presi nte do Conselho de Administração
Instituto de Gestão por Resultados
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR
LISTA DE PRESENÇA
Data da reunião: 08/06/2021

Nome

Assinatura

Amanda Dias de Jesus
Rayane Sales Silva
Gilmar Moreira do Nascimento

B

Marcus Bruno Alves Santos
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Maria Alice de Sousa Vieira
Solange Marques de Oliveira Lannes
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Patrícia Gomes Amorim
Fernanda Sousa Oliveira
Wendell Pereira Soares
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Wiuarleys Moreira dos Santos
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