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 1 

                                              ATA 340ª SESSÃO ORDINÁRIA 2 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 3 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 4 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 5 

RS realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 7 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 8 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, 10 

Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria 11 

Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo 12 

Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 13 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 14 

parte da presente ata. II) Ausências com prévia comunicação: Cláudio Luís 15 

Martinewski e Fábio Duarte Fernandes. III) Leitura e aprovação das atas das 16 

sessões anteriores: Foi feita a leitura da Ata nº 338 que, depois de aprovada com 17 

ressalvas, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Memorando nº 093, resposta ao convite feito ao 19 

Diretor-Presidente do IPERGS.  V) Correspondências Expedidas: Ofício nº 14/2013, 20 

resposta ao Secretário da Câmara Municipal de Canguçu. VI) Pauta: Dando 21 

continuidade à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel comunicou que solicitou o 22 

comparecimento do Diretor-Presidente na reunião ordinária do dia 04/09/2013, 23 

conforme Ofício CD nº 14/2013, sendo que o mesmo respondeu, conforme Memorando 24 

nº 093/2013, não ser possível seu comparecimento nesta data e solicitou novo 25 

agendamento a partir da segunda quinzena do mês de setembro.  O Conselheiro 26 

Marcio Antonio Farias sugeriu uma data de agenda  com o Presidente da Assembleia 27 

Legislativa, para o dia 11/09/2013, às 10 horas. Ficou, portanto, esta agenda 28 

combinada com os Conselheiros presentes, tendo como assunto de pauta a 29 

manifestação dos PLCs que estão tramitando na Assembleia Legislativa. A Conselheira 30 

Cláudia Bacelar Rita destacou que, como o Presidente da Assembleia Legislativa tem 31 
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se destacado como intermediário com os prestadores, é muito importante deixá-lo bem 32 

a par da situação financeira do FAS. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima falou, 33 

em relação ao PLC nº 389/2009, que atende todos os pleitos apresentados por estes 34 

Projetos que estão na Assembleia Legislativa, os quais apontam todas as adequações 35 

de coberturas e contratos com levantamento atuarial. A Conselheira Kátia Terraciano 36 

Moraes informou que já participou da reunião de conclusão do anteprojeto que substitui 37 

o antigo PLC nº 389/2009, sendo que serão dados os devidos encaminhamentos ao 38 

texto. O Presidente Heriberto Roos Maciel reforçou o pedido que o texto venha 39 

antecipado ao Conselho Deliberativo para que os Conselheiros possam examiná-lo. 40 

Sugeriu uma posterior visita na Casa Civil, agilizando junto ao Executivo seu 41 

encaminhamento. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima reforçou o pedido que o 42 

anteprojeto que substitui a matéria do antigo PLC nº 389/2009, assim que concluído 43 

seu texto, seja encaminhado para estudo junto à FESSERGS. O Conselheiro Paulo 44 

Renato Pereira Lima e o Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes sugeriram que, 45 

em algum momento, seja realizado um encontro com os autores dos PLCs, que tratam 46 

da matéria do IPE. Os Conselheiros também destacaram a importância do parâmetro 47 

para desconto do servidor facultativo e novos dependentes(ex: pais de servidores), 48 

junto ao IPE-Saúde, ficar vinculado a um estudo atuarial. O Conselheiro Paulo Renato 49 

Pereira Lima, destacou a importância de relatar para os autores as grandes linhas do 50 

PLC nº 389/2009. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior sugeriu que os PLCs 51 

sejam encaminhados à PGE para análise jurídica, sendo consenso entre os 52 

Conselheiros a necessidade que ela promova tais estudos, além disso sugeriu o estudo 53 

sobre impactuação orçamentária sobre tais projetos. A Conselheira Iria Salton Rotunno 54 

destacou sua preocupação em relação aos PLCs, visto que seria inviável qualquer 55 

movimentação em relação ao ingresso de novos segurados, sem um cálculo atuarial do 56 

Instituto. Os Conselheiros fizeram uma análise preliminar de cada um dos PLCs que 57 

tramitam na Assembleia Legislativa e decidiram que levariam para a reunião da 58 

Assembleia Legislativa os principais tópicos. Por proposição do Conselheiro Paulo 59 

Renato Pereira Lima, os Conselheiros deliberaram que informarão acerca de um 60 

Projeto abrangente, que entrara em discussão no próprio Instituto. A Conselheira 61 

Daniela Fabiana Peretti ressaltou que o CPERS, tem a posição de apoio ao PL nº 62 
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154/2011, com emenda estabelecendo como critério para pais de servidores que 63 

recebam até um salário Nacional. Nos Assuntos de Ordem Gerais, o Conselheiro Sylvio 64 

Nogueira Pinto Júnior fez um registro do fato de não ter se manifestado na sessão 65 

sobre a matéria de hoje, porque entende que deve haver uma análise prévia, tanto 66 

jurídica como financeira, da situação do Instituto em relação aos PLCs.  A Conselheira 67 

Márcia Elisa Pereira Trindade pediu que o Presidente Heriberto Roos Maciel fizesse um 68 

relato dos pontos principais que foram abordados na reunião que teve com o Secretário 69 

de Administração do Município de Porto Alegre. O Presidente falou que participou da 70 

reunião com os Municipários, acerca da qual, entre outros assuntos, destacou que a 71 

Comissão interna está analisando a Resolução nº 12/2011, bem como, enfatizou sua 72 

preocupação com o suporte de rede para o ingresso de novos segurados e a 73 

importância da avaliação atuarial, salientando que se faz necessário que a Diretoria 74 

Executiva estabeleça parâmetros para a contratação de entes municipais. Expressou 75 

ao Secretário de Administração que o Conselho Deliberativo se preocupa em encontrar 76 

uma solução para superação da Resolução nº 12/2011. O Presidente ainda destacou 77 

que não tem objeção com relação aos Municipários ingressar no Plano de Saúde, 78 

desde que tenham um cálculo atuarial viável à situação do IPE-Saúde. A Conselheira 79 

Kátia Terraciano Moraes questionou do prazo da efetiva resposta dos ofícios que são 80 

encaminhados para a Presidência do IPERGS, bem como de reiterar mediante ofício 81 

às diligências não respondidas. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior sugeriu que 82 

seja convidada a Diretoria Médica para se manifestar especificamente sobre a 83 

realização dos convênios. O Presidente Heriberto Roos Maciel ainda relatou que 84 

elaborou ofício em resposta a proposta do Mini Vereador Marcos Vinícius Borges, no 85 

qual solicitou a reestruturação e melhoria no atendimento e prestação de serviço do 86 

IPERGS no município de Canguçu, informando que irá acompanhar as providências 87 

adotadas pela Direção Executiva do IPERGS. O Conselheiro Paulo Renato Pereira 88 

Lima ponderou a conveniência da prorrogação no prazo para entrega do material 89 

referente ao estudo do Regimento Interno, devido ao acúmulo de outros assuntos 90 

urgentes que também estão sendo ponto de pauta no Conselho Deliberativo, o que foi 91 

acolhido por unanimidade pelos Conselheiros, sendo o prazo estendido até o final do 92 

mês de setembro. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta da 93 
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próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 94 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi 95 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 96 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 97 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 98 

 99 

 100 

                               Sala Augusto de Carvalho, 04 de setembro de 2013.   101 

               102 

 103 

 104 

                  Eliana Alves Maboni,                             Heriberto Roos Maciel, 105 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     106 

  107 

  108 

 109 


