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ATA 423ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos, na 2 

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 3 

prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Cláudio Luís 5 

Martinewski, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, 7 

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Bayard 8 

Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice 9 

Terezinha Cardozo Bello, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e 10 

Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel foi substituído por seu 11 

suplente, André Fernando Janson Carvalho Leite. Conforme assinaturas apostas em 12 

folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 13 

presente ata. II) Ausências justificadas: Andreis Silvio Dal Lago, Elói Astir Stertz, 14 

Manoel da Silva Fernandes e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação das atas 15 

das sessões anteriores: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 421 e nº 422 que, 16 

depois de aprovadas, serão assinadas por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor 17 

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

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 19 

abertura à sessão, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva esclareceu aos 20 

Conselheiros que o Presidente Cláudio Luís Martinewski solicitou que ele desse início à 21 

sessão, devido a uma agenda profissional. Destacou que a Secretaria do Conselho 22 

Deliberativo recebeu correspondência do Conselheiro Marcio Antonio Farias e de sua 23 

suplente, Luciane Marques Uflacker Dornelles, os quais, no dia 24/06/2015, comunicaram a 24 

sua renúncia das funções de Membro Efetivo e Membro Suplente, respectivamente, deste 25 

Conselho Deliberativo do IPERGS, por motivos pessoais e profissionais, em caráter 26 

irrevogável. Dando prosseguimento à sessão, o Vice-Presidente procedeu novamente a 27 

distribuição do Processo nº 023170/15-4, que trata do Relatório da Gestão – Exercício 2014, 28 

ficando a responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com o 29 

Conselheiro Roberto Max Liebstein. Na sequência, o Vice-Presidente passou a palavra para 30 

a representante do CPERS/Sindicato, Conselheira Daniela, a fim de que realizasse as 31 

considerações a respeito da proposta apresentada por sua entidade a respeito do 32 

anteprojeto de Lei Complementar relativo ao IPE-Saúde. A Conselheira defendeu as 33 

considerações apresentadas por escrito, que estão sendo anexadas no Processo, 34 
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destacando alguns pontos como: vedação da inclusão de novos entes, em função da rede 35 

que não comporta; contra co-participação hospitalar e no atendimento ambulatorial; inclusão 36 

do curatelado; oposição de carência para a inclusão no plano principal; indevida a carência 37 

de 6 (seis) meses para ingresso; inclusão do ex-curatelado, bem como de ambos os 38 

genitores e não somente da mãe; extensão ao curatelado de todos os direitos aplicados ao 39 

tutelado; identidade dos requisitos para manutenção dos netos como usuários do PAC, que 40 

devem ser exatamente os mesmos que estabelecem os filhos como dependentes (até os 24 41 

anos ou término do curso superior); contrariedade na contribuição para dependentes; 42 

necessidade de revisão da tabela de co-participação, aumentando as tabelas finais e 43 

isentando as iniciais; ocorrência de forma integral dos aportes a serem efetuados pelo 44 

Estado em caso de insuficiência de receitas do FAS/RS; inclusão dos profissionais não 45 

médicos, como os fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas e nutricionistas. 46 

Ficou combinado que no dia da votação a Conselheira trará uma proposta de emenda para 47 

o último item citado. O Vice-Presidente agradeceu a contribuição da Conselheira e iniciou o 48 

relato referente aos destaques e emendas discutidos pela União Gaúcha. A Conselheira 49 

Eunice enfatizou o fato de que aqui defende a bancada classista e, portanto, a manutenção 50 

do IPERGS. Registrou que está lidando diretamente com o segurado, e destacou que as 51 

mudanças de emendas contidas no anteprojeto de Lei não são possíveis para o quadro 52 

geral. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd perguntou ao Vice-Presidente qual ritual 53 

segue o anteprojeto até chegar à Assembleia Legislativa para aprovação. Em resposta, o 54 

Vice-Presidente afirmou que, após a deliberação pelo Colegiado, se remete à Diretoria o 55 

texto com as eventuais alterações, possivelmente em forma de substitutivo, para que siga os 56 

demais trâmites, sendo, no seu entendimento, o Conselho a instância final no âmbito do 57 

IPERGS, no que diz respeito à minuta.  O Conselheiro André Fernando recordou que já 58 

vivenciou em outros textos de Lei, mesmo que de outras áreas, a situação de ter havido a 59 

remessa de Projetos de Lei para a Assembleia Legislativa sem a deliberação do Conselho. 60 

A Conselheira Eunice salientou que a bancada classista defenderá sempre o direito do 61 

segurado, portanto, se for um encaminhamento daqui que não o de acordo com a bancada 62 

classista, a mesma estará lá na Assembleia Legislativa para lutar pelos seus direitos. O 63 

Conselheiro André Fernando aduziu ter um grande apreço por este espaço deliberativo, de 64 

modo que pretendeu apenas resgatar que por vezes ocorrem estes fatos queira o Conselho 65 

ou não, mesmo sendo contrários à vontade dos Conselheiros. Após, o Vice-Presidente 66 

passou a direção dos trabalhos para o Presidente Cláudio Martinewski e iniciou a 67 

apresentação das considerações feitas pela União Gaúcha, apresentadas por escrito, que 68 
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estão sendo anexadas no Processo, destacando que a discussão avançou até o artigo 19. 69 

Citou pontos como: contrário à segregação dos pensionistas num plano específico; as 70 

coberturas assistenciais serão definidas e especificadas em resolução expedida pelo 71 

Conselho Deliberativo; defende a posição da automaticidade da inscrição do servidor, a 72 

partir da entrada em exercício, e facultativa a sua permanência; prazos de carência; cargos 73 

temporários; contribuição para o plano em cada matrícula; dependência cruzada quanto ao 74 

titilar segurado; a vedação de opção pela permanência no Plano principal aos cargos 75 

comissionados; questão de cobrança de dependência e inclusão de pai e mãe do PAC. A 76 

Conselheira Daniela salientou que o CPERS/Sindicato defende a posição do ingresso no 77 

PAC dos pais dos segurados.  O Conselheiro Bayard Schneider Bernd, representante da 78 

FESSERGS, apresentou as seguintes considerações: que a contribuição de 3,1% seja 79 

calculada sobre a totalidade da folha de pagamento de cada Poder; contrário à proposta da 80 

direção, quanto à contribuição dos dependentes da forma como está; contra a co-81 

participação na internação hospitalar; contra a inclusão dos notários e registradores 82 

privatizados. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd perguntou ao Presidente Martinewski 83 

se ele tinha conhecimento de uma agenda do Presidente Parode com o Governador para 84 

apresentar o anteprojeto. O Presidente Martinewski disse que sim, que entrou em contato 85 

com o Presidente Parode e ele disse que não procede esta agenda. Porém, o Presidente 86 

Martinewski ressaltou a importância de o Conselho Deliberativo votar o anteprojeto com a 87 

posição do Colegiado. A Conselheira Daniela sugeriu como encaminhamento iniciar a 88 

votação do anteprojeto na próxima sessão, em virtude da urgência de aprovar o anteprojeto 89 

construído pelo Conselho Deliberativo, pois o anteprojeto apresentado pelo Governo não 90 

serve para as entidades classistas, bem como apresentar uma tabela de co-participação 91 

nova, isentando a participação de exames das categorias iniciais e criando mais categorias, 92 

pois a atual tabela não contempla a maioria dos usuários, que não conseguem nem sequer 93 

pagar os exames, em função de esta tabela, estar defasada, na nova proposta, os que 94 

ganham mais pagariam mais e ficariam isentos os que ganham menos. O Conselheiro 95 

Roberto Max acompanhou a sugestão da Conselheira Daniela, contudo sugeriu que a 96 

votação ocorresse e que a discussão da tabela de co-participação ocorresse na sequência, 97 

inclusive com a presença do Diretor da Saúde para ampliar a discussão. Salientou mais uma 98 

vez a importância da isenção na faixa I, que comporta os menores salários. O Conselheiro 99 

André Fernando relatou os destaques discutidos no Ministério Público, dizendo que muitas 100 

das propostas já estão contempladas nas considerações apresentadas pelo representante 101 

da União Gaúcha. Afirmou a posição contrária à criação de um plano para pensionistas, 102 
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devendo esta categoria estar incluída no plano principal, o que decorre do dever de proteção 103 

ao núcleo familiar do servidor segurado, que contribui com percentual fixo até a sua morte. 104 

Neste sentido, para fins de sistematização, a referência constante da folha 04 do documento 105 

apresentado na presente data pela União Gaúcha deverá contemplar também os 106 

pensionistas dos membros, ativos e inativos, do Poder Judiciário, do Ministério Público 107 

Estadual e do Tribunal de Contas do Estado (conforme referência ao inc. III do art. 6º do 108 

Anteprojeto de Lei em análise). Afirmou também que os atos normativos da Diretoria 109 

Executiva que tratem de aspectos essenciais do plano de saúde (custeio, segurados e 110 

serviços) sejam objeto de deliberação pelo Conselho Deliberativo, o que encontra 111 

fundamentado no art. 9º, I, da Lei nº 12.395/05. Ficou como encaminhamento para a 112 

próxima semana finalizar a discussão das emendas e dar início ao processo de votação. 113 

Para tanto, ficou combinado uma sessão extraordinária caso exista necessidade de 114 

ampliação do tempo. O Conselheiro Roberto Max perguntou em relação ao horário das 115 

sessões. O Presidente respondeu que, no momento, elas estão se iniciando às 14h30min. e 116 

sendo finalizadas às 16h30min., totalizando portanto, 2 (duas) horas de sessão. Ressaltou, 117 

ainda, que este horário pode ser revisto, conforme vontade do Colegiado. O assunto ficou 118 

para ser tratado na próxima sessão. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Roberto 119 

Max comunicou que recentemente o IPERGS baixou uma portaria (25/06/2015), criando um 120 

Grupo de Trabalho, com prazo de 60 dias, com a finalidade de promover estudos e 121 

apresentar alternativas para reformular o PAMES. VII) Pauta da próxima sessão: 122 

Continuação da discussão da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde; votação da 123 

minuta do anteprojeto. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 124 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada 125 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 126 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-* 127 

                                         128 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 01 de julho de 2015.  129 
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 132 

                   Eliana Alves Maboni                           Cláudio Luís Martinewski 133 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 134 
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