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                                  ATA 363ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS, realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 5 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 7 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença do Diretor-Presidente do Instituto, Valter Morigi; da Diretora Administrativo-9 

Financeira, Maria Ester Marques Cesar; do Diretor de Previdência, Ari Lovera; do 10 

Diretor de Saúde, Antônio de Pádua Vargas Alves; e dos Conselheiros: Kátia 11 

Terraciano Moraes, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton 12 

Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo Renato 13 

Pereira Lima, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. A 14 

Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando 15 

Alves da Silva. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada 16 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: 17 

Cláudio Luís Martinewski.    III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: 18 

Não foi lida a Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Relatório 19 

encaminhado pelo TCE; Processo nº 71718/13-5, anteprojeto de Lei. V) 20 

Correspondências Expedidas: Ofício nº 03 e 04/2014, solicitação de atos de 21 

nomeação e publicação dos Conselheiros. VI) Pauta: Dando continuidade à Sessão, o 22 

Presidente Heriberto Roos Maciel apresentou o Economista Juliano dos Santos Greve, 23 

o qual irá dar assessoria, a partir da data de hoje, aos Conselheiros. Após, passou a 24 

palavra para o Diretor-Presidente do Instituto, Sr. Valter Morigi, para que o mesmo 25 

fizesse a explanação referente ao Relatório do Tribunal de Contas do Estado, com 26 

relação à inspeção feita no Instituto. O Presidente do Instituto, Sr. Valter Morigi, referiu 27 

que o Relatório enviado pelo TCE faz parte de um trâmite legal de todas as 28 

Secretarias, destacando que houve um sensacionalismo e um alarde decorrente do 29 

mesmo, repercutindo, assim, negativamente para os segurados e sociedade em geral. 30 

Destacou que o Relatório é uma ferramenta que ajuda a Instituição a rever o trabalho e 31 
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melhorá-lo, sendo que os apontamentos constantes do Relatório passarão por análise, 32 

de modo a serem respondidos de modo criterioso, em um prazo legal de 30 dias. O 33 

Diretor-Presidente Valter Morigi frisou o conteúdo da nota publicada no site do 34 

IPERGS, em que a Diretoria Executiva reafirmou o compromisso da gestão do Instituto 35 

de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com a condução equilibrada e 36 

sustentável do IPE-Saúde. Destacou três pontos no Relatório: a) a dívida estimada de 37 

outros poderes e entidades com o IPE-Saúde; b) as lacunas no controle da prestação 38 

de serviços; e c) a projeção de déficit do Fundo de Assistência à Saúde – FAS até o 39 

ano de 2023. Salientou que a dívida estimada reporta ao ano de 1990, quando sequer 40 

existia o FAS, e que, atualmente, os créditos devidos ao IPE-Saúde por todos os 41 

poderes têm sido objeto de permanente pesquisa e reiteradas cobranças. No ano de 42 

2013, o Poder Executivo reconheceu as pendências e repassou ao FAS o que era 43 

devido a partir do ano de 2011. Quanto ao IPE-Saúde, destacou que possui controles 44 

modernos, mas precisa ser permanentemente atualizado, pois nenhum sistema é a 45 

prova de falhas. Frisou que a indicação dos casos de fraude são pontuais e que não 46 

caracterizam um descontrole generalizado, sendo que esta situação está sendo 47 

superada com a nomeação de servidores concursados. Destacou o apontamento de 48 

duas pessoas atendidas no lugar de segurados falecidos, num universo de mais de um 49 

milhão de segurados, expondo, assim, uma falha a ser corrigida. Enfatizou que a 50 

Diretoria Executiva do IPERGS continua procedendo a cobrança dos valores do IPE-51 

Saúde e corrigindo os contratos com prefeituras e câmaras municipais. 52 

Concomitantemente, referida Diretoria prepara, junto com as entidades de servidores, 53 

modificações legais que protejam o IPE-Saúde e adota, ademais, medidas de controle 54 

das despesas. Destacou que, diferentemente dos planos privados, a receita do IPE-55 

Saúde é fixada em Lei Complementar e vinculada ao vencimento dos segurados. 56 

Assim, toda a proposta de modificação nas receitas  deve passar, necessariamente, 57 

pelo  Conselho Deliberativo e, posteriormente, pela Assembleia Legislativa. O Diretor-58 

Presidente ainda frisou que conta com o Conselho Deliberativo para manter a 59 

serenidade e para garantir que o IPE-Saúde permaneça público e forte, protegendo os 60 

servidores e suas famílias, bem como para a concretização do anteprojeto de Lei, que 61 

trata da alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, que está em 62 
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discussão no Conselho. O Presidente Heriberto Roos Maciel agradeceu a presença da 63 

Diretoria Executiva e colocou à palavra a disposição dos Conselheiros, que fizeram um 64 

apanhado geral, no primeiro momento do Relatório, discutindo alguns pontos em 65 

especial. O Presidente destacou a nota do CPERS/Sindicato em defesa do IPE-Saúde. 66 

A Conselheira Daniela Fabiana Peretti destaca a preocupação do CPERS/Sindicato 67 

com as denúncias, as quais são gravíssimas, contidas no Relatório do TCE, 68 

enfatizando que o CPERS, exigirá que a situação seja apurada e os envolvidos sejam 69 

responsabilizados. Foi consenso entre os Conselheiros a necessidade de aprofundar 70 

os estudos referentes ao anteprojeto que altera as Leis Complementares nº 12.066/04 71 

e 12.134/04. Devido a este fato os Conselheiros formaram uma Comissão, envolvendo 72 

todos os Conselheiros, com a finalidade de que cada um possa analisar juntamente 73 

com suas entidades o anteprojeto. O Conselheiro Paulo Lima solicitou que todos os 74 

Conselheiros apresentem se assim o quiseram, seu parecer e voto, para ser anexado 75 

ao Processo nº 71718/13-5, juntamente com o parecer e voto do relator, pois há alguns 76 

meses vem trabalhando concomitantemente neste anteprojeto. O que ficou acordado 77 

por todos. O Presidente Heriberto fez o sorteio do Processo nº 71718/13-5, que trata do 78 

anteprojeto de Lei, ficando a responsabilidade de análise do conteúdo do Processo, 79 

com a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, e o sorteio do Relatório do TCE, que trata 80 

da inspeção realizada no Instituto, ficando a responsabilidade de análise do conteúdo 81 

do Processo, com a Conselheira Daniela Fabiana Peretti. Ficou combinado que, devido 82 

à grande relevância dos dois Processos, os Conselheiros ficarão com cópias dos 83 

mesmos, para poderem levar ao conhecimento das suas entidades, analisar e se 84 

manifestar devidamente em relação ao assunto. Logo após, o Presidente determinou 85 

que fosse lido o Termo de Posse do Conselheiro Vitamar Dutra dos Santos, o qual 86 

representará o Poder Executivo no Conselho Deliberativo do IPERGS, conforme Ato de 87 

Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 24 de 88 

março de 2014. O Presidente deu as boas-vindas ao Conselheiro titular, bem como os 89 

Conselheiros fizeram suas manifestações, desejando-lhe um ótimo trabalho em defesa 90 

do Instituto de Previdência, sendo que o Conselheiro Vitamar agradeceu a todos pela 91 

acolhida. A seguir, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti fez uma manifestação em 92 

relação à demora na publicação dos atos de nomeação dos Conselheiros indicados 93 
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pelo CPERS/Sindicato e questionou a demora da nomeação dos Conselheiros do 94 

CPERS/Sindicato, salientando que não entende como o representante do Governo é 95 

nomeado rapidamente, enquanto o representante do CPERS/Sindicato aguarda a 96 

posse desde novembro de 2013. Devido às colocações da Conselheira, foi consenso 97 

entre os Conselheiros a proposta do Presidente do Conselho em encaminhar um Ofício 98 

à Casa Civil, solicitando agilização nos procedimentos de expedição dos respectivos 99 

atos de nomeação e publicação dos Conselheiros indicados pelo CPERS/Sindicato e 100 

pela FESSERGS, conforme termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei 101 

Complementar nº 12.395/05. VII) Pauta da próxima sessão: Relato do Processo nº 102 

5550-2442/14-7 – concessão de códigos – FUSEPERGS – Relator Marcio Antonio 103 

Farias; Discussão do anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis 104 

Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 105 

tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da 106 

qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 107 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 108 

Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 109 

                           Sala Augusto de Carvalho, 26 de março de 2014.  110 

 111 

  112 

               113 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 114 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     115 
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