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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 403ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 primeira 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 dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, 9 

Daniela Fabiana Peretti Rivas, Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Silvio 11 

Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas foi substituída por 12 

seu suplente, Noé Machado de Oliveira. Conforme assinaturas apostas em folha 13 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausências: Iria Salton Rotunno e Vitamar Dutra dos Santos.  III) 15 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata 16 

nº 402 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e 17 

pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 18 

correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Ofício CD nº 01/2015, 19 

informação sobre atos administrativos - canal de consignação; solicitação de pauta à 20 

Diretoria de Saúde. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos 21 

Maciel passou a palavra para o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, para o 22 

mesmo proceder ao relato do pedido de vista referente ao Processo nº 05550/14-7, que 23 

trata sobre a concessão de subcódigos para a FUSEPERGS. No seu voto, destacou a 24 

manifestação favorável do Diretor de Previdência, Sr. Ari Lovera, e a importância de se 25 

tratar apenas de uma implantação de medida operacional referente a canal já existente 26 

e anterior à proposição mencionada neste voto. O Conselheiro destacou o voto pela 27 

aprovação da implantação dos subcódigos solicitados, tendo em vista já existir canal de 28 

consignação concedido à entidade solicitante, não se tratando a matéria de concessão 29 

de novo canal de consignação. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski manifestou seu 30 

voto desfavorável à aprovação, destacando a proposição elaborada pelos Conselheiros 31 
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em 29/05/2003, a qual solicita à direção desta autarquia a suspensão, por tempo 32 

indeterminado, de concessão de novos canais de desconto por parte do IPERGS, 33 

tendo como referência as pensionistas, conforme registro em Ata nº 8.118, do dia 34 

03/06/2003, destacando, ainda, que a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo foi 35 

no intuito de proteção às pensionistas.  Votaram com os Conselheiros Marcio Antonio 36 

Farias e Luís Fernando Alves da Silva, os Conselheiros Bayard Schneider Bernd, Kátia 37 

Terraciano Moraes, Eunice Terezinha Cardoso Bello e o Presidente, Conselheiro 38 

Heriberto Roos Maciel. Votaram acompanhando o voto do Conselheiro Cláudio Luís 39 

Martinewski, os Conselheiros Enilson Pool da Silva, Noé Machado de Oliveira e Sylvio 40 

Nogueira Pinto Júnior. Portanto, foi aprovada a implantação dos subcódigos solicitados. 41 

Ficou como encaminhamento solicitar à Diretoria Executiva para que informe os atos 42 

administrativos que culminaram com a edição da Resolução nº 386 de 22/02/2014, que 43 

tem por objeto normatização acerca dos canais de consignação junto ao IPERGS, 44 

especialmente em razão de que, até então, este Colegiado tinha notícia de parecer 45 

contrário à edição, no sentido de que tal matéria deveria ser objeto de Lei 46 

Complementar. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Cláudio Luís Martinewski 47 

se referiu ao registro feito pelo Conselheiro Marcio, Ata nº 402, em relação ao 48 

comentário de um segurado no sentido de, ao retornar ao Plano de Saúde do Instituto, 49 

ter-lhe sido solicitado cobrança retroativa referente ao período de afastamento. O 50 

Conselheiro Cláudio destacou que judicialmente não encontrou nenhum 51 

posicionamento a favor da cobrança, e sim contra, conforme decisão da Segunda 52 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado nº 70062744461. Ficou como 53 

encaminhamento recomendar à Direção do Instituto com relação à decisão do Tribunal 54 

de Justiça, para que não promova este tipo de cobrança, evitando assim condenações 55 

judiciais e posteriores devoluções de valores. O Conselheiro Marcio Antonio Farias 56 

registrou que recebeu uma informação, na qual a Diretoria Executiva teria contratado a 57 

Empresa de tecnologia Bureau Cards para realizar um trabalho referente à digitalização 58 

de documentos. Ficou como encaminhamento solicitar junto à Presidência do Instituto 59 

informações em relação ao assunto. O Conselheiro Marcio registrou novamente sua 60 

preocupação com as terras do Instituto no Município de Guaíba, solicitando 61 

informações o mais rápido possível em relação ao assunto. O Conselheiro Bayard 62 
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Schneider Bernd lembrou que ficou para ser agendada uma pauta com o Diretor de 63 

Saúde, destacando o assunto veiculado nos meios de comunicação que denunciam 64 

fraudes envolvendo cirurgias requisitadas judicialmente. O Conselheiro Bayard 65 

Schneider Bernd solicitou, mais uma vez, o retorno da discussão pelos Conselheiros do 66 

estudo do anteprojeto de Lei, devido à importância do assunto para o Instituto. Na 67 

continuidade, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes fez um breve relato, destacando 68 

que esteve reunida com a equipe da Diretoria de Saúde, a qual lhe informou que foram 69 

enviadas várias correspondências às Prefeituras deficitárias, comunicando estes 70 

municípios que teriam o atendimento suspenso após o dia 01/01/2015, caso não se 71 

adequassem ao reajuste de alíquotas proposto para renovação do contrato e 72 

manutenção do plano para os servidores municipais. No entanto, o Presidente do 73 

IPERGS, Sr. Valter Morigi, e o Chefe de Gabinete, Sr. Carlos César Bento Filho, 74 

estiveram reunidos com o Secretário Márcio Biolchi, da Casa Civil, e representantes da 75 

FAMURS, os quais deliberaram pela prorrogação, por mais 60 dias, dos contratos com 76 

as prefeituras que ainda não assinaram a renovação. Após, a Conselheira leu o Ofício 77 

enviado pela Presidência do Instituto para as prefeituras, suspendendo o prazo de 60 78 

dias, destacando que o atendimento estava mantido até que os contratos fossem 79 

negociados, assinados e renovados. Conforme a Conselheira, a nota que ficou como 80 

encaminhamento para ser emitida no site do IPERGS, conforme Ata nº 402, 81 

informando a posição dos Conselheiros em relação à manutenção da suspensão 82 

destes convênios, não foi encaminhada, devido a necessidades de maiores 83 

esclarecimentos junto ao Conselho Deliberativo, por parte da Diretoria do Instituto em 84 

relação ao assunto. Na sequência, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes manifestou 85 

preocupação com relação à indicação do nome do Dr. Eduardo Dias Lopes para a 86 

Diretoria Administrativo-Financeira do Instituto, por ser o mesmo vinculado à 87 

FEHOSUL. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd disse ter um olhar positivo em 88 

relação à referida indicação, por ser o Dr. Eduardo Dias Lopes um colega aposentado 89 

do IPERGS e médico conceituado, bem como afirmou possuir a mesma visão em 90 

relação à indicação do Diretor-Presidente, Sr. José Alfredo Pezzi Parode, por ser o 91 

mesmo servidor da Secretaria da Fazenda, onde estão os recursos do IPERGS. 92 

Continuando os assuntos gerais, o Conselheiro Cláudio se referiu ao Mensário 93 
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Estatístico, destacando que o mesmo não tem sido enviado mensalmente e que carece 94 

de dados gerenciais. Ficou como encaminhamento a elaboração de uma Resolução 95 

solicitando os itens que deverão constar no mesmo mensalmente. O Conselheiro 96 

Enilson Pool da Silva comunicou que estará tomando posse, nos próximos dias, como 97 

diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Alcides Barcelos, destacando que 98 

mesmo após a posse permanecerá desempenhando suas funções no Conselho 99 

Deliberativo como Conselheiro, o qual foi parabenizado por todos os Conselheiros 100 

presentes. VII) Pauta da próxima sessão: Não foi definida a pauta da próxima sessão. 101 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 102 

encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 103 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 104 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 105 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 106 

                           Sala Augusto de Carvalho, 04 de fevereiro de 2015.  107 

 108 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 109 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     110 

 111 

 112 

 113 


