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                                 ATA 422ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 quinta 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: Andreis Silvio Dal Lago, Bayard Schneider Bernd, 9 

Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Elói Astir Stertz, Eunice 10 

Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís 11 

Fernando Alves da Silva, Manoel da Silva Fernandes, Marcio Antonio Farias e 12 

Roberto Max Liebstein. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 13 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 14 

Ausência justificada: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e aprovação 15 

das atas das sessões anteriores: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 419 e nº 16 

420 que, depois de aprovadas, serão assinadas por mim, secretária do Conselho, e 17 

pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 023170/15-4. 18 

V) Correspondências Expedidas: Enc. nº 36/2015, solicitação de Processo. VI) 19 

Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-20 

vindas ao Presidente da FESSERGS, Sr. Sergio Arnoud, ao Presidente da Associação 21 

dos Servidores da Justiça, Sr. Paulo Olímpio, ao Diretor de Saúde, Sr. Antônio de 22 

Pádua Vargas Alves, e ao Diretor de Previdência, Sr. Ari Lovera, bem como aos 23 

demais servidores presentes. Na sequência, determinou que fosse lido o Termo de 24 

Posse do Conselheiro titular Elói Astir Stertz e da suplente Silvia Teixeira da Motta, 25 

representantes do Poder Executivo, para compor o Conselho Deliberativo, nomeados 26 

pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, conforme ato de 27 

nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 16 de junho de 2015, em 28 

consonância, ainda, com o previsto no Regimento Interno do Conselho Deliberativo do 29 

IPERGS.  O Presidente parabenizou os novos Conselheiros, desejando-lhes boas-30 

vindas. Na sequência, o Presidente Heriberto leu o nome dos Candidatos inscritos para 31 
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as eleições da mesa diretora do Conselho Deliberativo para o biênio 2015 a 2017, 32 

constituindo duas candidaturas: uma chapa composta pelo Conselheiro Cláudio Luís 33 

Martinewski, para Presidência, tendo como Vice-Presidente o Conselheiro Luís 34 

Fernando Alves da Silva, e outra composta pelo Conselheiro Marcio Antonio Farias. Em 35 

seguida, o Conselheiro Marcio Antonio Farias solicitou a comprovação e justificativa por 36 

escrito das faltas do Conselheiro Cláudio Luis Martinewski, referente ao período de 37 

janeiro/2013 a junho/2015, até o final desta sessão. Ficou combinado que a Secretária 38 

irá fazer o levantamento da solicitação. Na sequência, o Conselheiro Marcio enfatizou: 39 

“Eu me sinto honrado pela indicação de meu nome pela FESSERGS, para compor a 40 

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, porém, devido às circunstâncias que as coisas 41 

ocorreram e o tipo de administração que vem pela frente, eu estou retirando a minha 42 

candidatura neste momento e estou me abstendo da votação, porém antes quero 43 

agradecer a todos vocês que confiaram na minha pessoa, que me viram presente aqui 44 

neste Conselho, por mais de 3 (três) anos, destacando que isso me honra, pois não é 45 

uma aspiração minha, mas foi indicação unânime de vocês, inclusive a Conselheira 46 

Kátia estava presente no dia em que recebi o convite lá na FESSERGS. Agradeço do 47 

fundo do coração, peço desculpa por não continuar porque não me sinto à vontade 48 

para me candidatar à Presidência, porque as pessoas estão vindo votar de corpo, e 49 

não com a consciência, portanto peço licença e me retiro desta votação”. O 50 

Conselheiro Marcio ainda, insistiu no sentido de requerer as justificativas, por escrito, 51 

das ausências do Conselheiro Cláudio. O Presidente questionou se aquilo 52 

representava impugnação à candidatura do Conselheiro Cláudio e que se de fato é 53 

impugnação deveria ter sido apresentado em momento anterior. O Conselheiro Marcio 54 

informou que não está impugnando, mas requer o atendimento de sua solicitação, 55 

sendo que o Presidente solicitou à Secretaria providências para atendimento na 56 

próxima sessão. Registra-se que a Conselheira Eunice Terezinha Cardozo Bello e o 57 

Conselheiro Bayard Schneider Bernd se retiraram no momento da votação. O 58 

Presidente Heriberto deu início ao processo de votação e, após, convidou o Presidente 59 

da Associação dos Servidores da Justiça, e Ex-Presidente deste Conselho, Sr. Paulo 60 

Olympio, para ajudar na apuração dos votos. O resultado da apuração dos votos foi o 61 

seguinte: votaram 9 (nove) Conselheiros, sendo que 2 (dois) votos foram em branco e 62 
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7 (sete) para a chapa constituída pelo Conselheiro Cláudio Luís Martinewski e Luís 63 

Fernando Alves da Silva. Desta forma, foi declarada eleita a Chapa composta pelo 64 

Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, para Presidente, e Luís Fernando Alves da 65 

Silva, para Vice-Presidente, período 2015/2017.  Antes de dar Posse ao Presidente 66 

eleito, o Presidente Heriberto agradeceu o apoio no primeiro ano da Ex-Conselheira 67 

Márcia Elisa Pereira Trindade, como Vice-Presidente, e no segundo ano da 68 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes. Destacou a determinação e empenho dos 69 

Conselheiros nos temas que envolvem a saúde e a previdência. Agradeceu o apoio de 70 

todos os Conselheiros, de todas as entidades de classes e desejou aos colegas 71 

sucesso nesta caminhada. A Conselheira Kátia agradeceu à União Gaúcha que lhe 72 

indicou para a Vice-Presidência do Conselho. Agradeceu a condução e interação 73 

pacífica que ocorreu com os Conselheiros envolvendo a discussão de matérias 74 

importantes, destacando que aprendeu muito e continua aprendendo com cada 75 

Conselheiro. Agradeceu à equipe da Secretaria e salientou que irá continuar 76 

contribuindo com a União Gaúcha e com o Conselho Deliberativo do IPERGS. Na 77 

continuidade, o Presidente Heriberto determinou que fosse lido o Termo de Posse do 78 

Presidente eleito Cláudio Luís Martinewski e do Vice-Presidente eleito Luís Fernando 79 

Alves da Silva. Os Conselheiros cumprimentaram a nova composição da Mesa. Houve 80 

o retorno dos Conselheiros representantes da bancada da FESSERGS. O Presidente 81 

Martinewski agradeceu a confiança dos Conselheiros que votaram na chapa composta 82 

pelo seu nome e do Vice-Presidente Luís Fernando e destacou que, em relação aos 83 

que se abstiveram, também é um desafio, não levando nada para o cunho pessoal e 84 

sim com a sabedoria do espaço político importante que ocupa, colhendo o fato como 85 

aprendizado. O Vice-Presidente Luís Fernando disse se sentir honrado em poder estar 86 

sentado na mesa da Vice-Presidência, ocupada brilhantemente por suas colegas 87 

classistas, dando o tom de equilíbrio e construção. Destacou que o que lhe colocou na 88 

condição de candidato foi a rebeldia no sentido da construção, do não conformismo 89 

com as coisas. Desejou sucesso para o Colega Martinewski na Presidência e disse 90 

esperar ajudar de forma positiva na construção dos trabalhos. O Conselheiro Bayard 91 

Schneider Bernd destacou que a sua retirada não foi de maneira alguma de cunho 92 

pessoal, porém representa a vontade da entidade classista. A Conselheira Eunice 93 
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disse: “Na realidade o nosso ato, não é de cunho pessoal, porém somos Conselheiros 94 

representantes de entidades classistas, nós aqui, não viemos simplesmente externar o 95 

que nós pensamos e o que nós entendemos. Nós viemos aqui para trazer realmente o 96 

que a nossa bancada nos coloca. Na realidade não fomos procurados pelas entidades 97 

classistas, enquanto a outra candidatura que nós apoiamos nos procurou e quando o 98 

nosso Presidente foi procurar a outra candidatura já estava tudo certo. Portanto, houve 99 

antes um acerto, por isso a nossa Federação tomou a atitude que tomou. Fizemos isso 100 

porque não nos sentimos neste momento, ou naquele momento da eleição 101 

representados, as nossas categorias pelo poder, pelos altos salários”. O Conselheiro 102 

Elói destacou que foi convidado para representar a Secretaria da Fazenda, como 103 

representante do Poder Executivo, e aceitou destacando que é servidor e que o IPE é 104 

seu presente e futuro. Colocou-se à disposição da Mesa e disse que vai fazer de tudo 105 

para dar o seu melhor.   Dando continuidade, o Presidente Martinewski retomou a 106 

discussão do anteprojeto de Lei do IPE-Saúde, com as diligências respondidas pela 107 

Presidência.  Os Conselheiros fizeram várias colocações. A Dra. Juliana Monteiro 108 

entregou na sessão o material solicitado pelos Conselheiros, esclarecendo dúvidas em 109 

relação à origem normativa da Tabela de Vencimentos e outros itens solicitados na 110 

sessão anterior, o qual foi distribuído para análise. O Presidente fez o seguinte 111 

encaminhamento: 1)  Dia 01/07: trazer as emendas e observações referentes à 112 

alteração do texto para discussão na sessão; 2) As propostas serão enviadas para a 113 

secretaria durante a semana do dia 25/06 a 30/06, as quais serão enviadas para a 114 

relatora consolidar no texto, passando desta forma para todos os Conselheiros, 115 

facilitando assim a discussão; 3) Dia 08/07: Discussão e deliberação em relação às 116 

propostas. Destacando que as emendas serão submetidas à votação e, caso sejam 117 

acolhidas, passarão a pertencer à proposta do Conselho e, se elas não forem 118 

acolhidas, será mantido o texto oficial. A Conselheira Kátia destacou que, na condição 119 

de Conselheira relatora do Processo, fica satisfeita com a determinação de uma 120 

metodologia para que se possa avançar e destacou sua preocupação em relação à 121 

proposta apresentada referente à co-participação e cobrança aos dependentes, bem 122 

como ao plano de assistência a pensionista. Ficou aprovada por unanimidade dos 123 

Conselheiros a metodologia apresentada pelo Presidente. Dando prosseguimento à 124 
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sessão, o Presidente Martinewski fez a distribuição do Processo nº 023170/15-4, que 125 

trata do Relatório da Gestão – Exercício 2014, ficando a responsabilidade de relato do 126 

parecer do processo com o Conselheiro Marcio Antonio Farias. Nos Assuntos de 127 

Ordem Geral, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti solicitou novamente o retorno do 128 

Processo nº 035527/12-3, que trata das Agências do Interior, bem como 129 

esclarecimentos à Presidência do Instituto em relação ao fechamento da Agência de 130 

Soledade. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da discussão da proposta da 131 

Reforma da Legislação do IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 132 

tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da 133 

qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 134 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 135 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 136 

                                         137 

                                              Sala Augusto de Carvalho, 24 de junho de 2015.  138 

 139 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 140 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     141 

 142 
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 144 


