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ATA 426ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quinze dias 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 

quarta 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, Elói Astir Stertz, Eunice Terezinha 9 

Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves 10 

da Silva, Manoel da Silva Fernandes e Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Andreis 11 

Silvio Dal Lago foi substituído por seu suplente, Antônio Osmar da Silva. A Conselheira 12 

Daniela Fabiana Peretti Rivas foi substituída por seu suplente, Noé Machado de Oliveira. 13 

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Marcio 15 

Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada 16 

a leitura das Atas nº 424 e nº 425 que, depois de aprovadas, serão assinadas por mim, 17 

secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: 18 

Processo nº 061436/08-6, que trata da solicitação de abertura de canal de consignação; 19 

Processo nº 006602/15-7, que trata da correção de valores vencimentais; Encaminhamento 20 

GP nº 173/2015, relação de Prefeituras. V) Correspondências Expedidas: Não houve 21 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Cláudio 22 

Martinewski determinou que fosse lido o Termo de Posse do Conselheiro suplente Gustavo 23 

Borsa Antonello, representante do Poder Judiciário, para compor o Conselho Deliberativo, 24 

nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado em exercício, José Aquino 25 

Flores de Camargo, conforme ato de nomeação publicado no Diário Oficial do Estado, no 26 

dia 30 de setembro de 2014, em consonância, ainda, com o previsto no Regimento Interno 27 

do Conselho Deliberativo do IPERGS. O Presidente parabenizou o novo Conselheiro 28 

suplente e, após, abriu um espaço para os cumprimentos pelos demais Conselheiros. 29 

Dando prosseguimento à sessão, o Presidente leu o Encaminhamento GP nº 173/2015, que 30 

trata de um levantamento a respeito dos municípios que estavam com ações judiciais de 31 

manutenção de seus Planos Contratuais. Na sequência procedeu à distribuição do Processo 32 

nº 006602/15-7, que trata da correção de valores vencimentais recolhidos a título do IPE-33 

Saúde, ficando a responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com a 34 
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Conselheira Eunice Terezinha Cardozo Bello. Logo depois, o Presidente continuou a 35 

discussão e votação da Minuta do anteprojeto da Lei de Reestruturação do Sistema IPE-36 

Saúde, de que trata o Processo nº 20648/15-0. De imediato, consignado que continuam 37 

destacados para posterior apreciação, o parágrafo 5º, do artigo 2º, do texto base do 38 

processo, e o parágrafo a acrescentar ao referido artigo, sugerido pela União Gaúcha. 39 

Retomando, o Conselheiro Heriberto apresentou proposta em relação ao destaque 40 

apresentado ao artigo 4º, em parágrafo a ser acrescido ao referido artigo, sugerindo a 41 

seguinte redação: “o servidor nomeado, que se encontre no exercício de mandato eletivo, 42 

terá sua inscrição automática considerada desde a data da posse, incidindo a alíquota de 43 

contribuição sobre o subsídio ou remuneração do cargo de provimento efetivo, 44 

independentemente da opção pela percepção do subsídio ou remuneração deste ou do 45 

cargo eletivo”. Em votação, aprovado o texto, por unanimidade. Na sequência, o artigo 5º foi 46 

aprovado por unanimidade. O artigo 6º, do texto base do processo, teve o seguinte 47 

desdobramento: o ‘caput’ teve emenda dos Conselheiros, para incluir a expressão “e de 48 

previdência” ao final do texto; os incisos I e II foram aprovados por unanimidade; no inciso 49 

III, foi vencedora a emenda da União Gaúcha, incluindo os membros da Defensoria Pública 50 

no texto, com abstenção dos Conselheiros do CPERS; no inciso IV, teve aprovação 51 

unânime a emenda da União Gaúcha, que muda o texto para “os ocupantes de cargos em 52 

comissão e os temporários”. Na sequência, referindo-se ao quesito sustentabilidade do 53 

sistema IPE Saúde, o Conselheiro Eloi sugeriu convidar o auditor fiscal Paulo Leal para uma 54 

explanação em relação ao custo benefício de cada decisão que está sendo tomada pelos 55 

Conselheiros. Retomando a votação dos incisos do artigo 4º, foram aprovados os incisos V 56 

e VI por unanimidade, sendo o inciso V com a redação proposta pelo Conselheiro Eloi, qual 57 

seja: “os agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do Estado do Rio Grande do 58 

Sul, que aderirem ao ingresso no Sistema IPE-Saúde”. Os dois incisos sugeridos pela União 59 

Gaúcha, referindo-se aos licenciados sem remuneração e os servidores que percebem 60 

auxílio-doença pelo INSS, e aos notários e registradores privativos, foram destacados para 61 

estudo pela FESSERGS e União Gaúcha. O inciso VII, foi destacado para discussão em 62 

relação ao assunto, por unanimidade dos Conselheiros. Os incisos VIII, IX, X e XI foram 63 

aprovados por unanimidade pelos Conselheiros. O inciso XII foi destacado por unanimidade 64 

pelos Conselheiros. Na sequência, foi aprovado, com alteração de redação pelos 65 

Conselheiros, o inciso proposto pela União Gaúcha, ficando, assim, inserido o seguinte 66 

inciso ao artigo 6º: “os pensionistas dos segurados, de que tratam os incisos I a V, e XI, 67 

deste artigo” sendo retiradas pelos Conselheiros da União Gaúcha as outras sugestões de 68 
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inserção de incisos. O Conselheiro Heriberto ressalva seu posicionamento no sentido de 69 

que possam as Fundações instituídas e mantidas pelo Estado ter seus servidores como 70 

usuário do Plano Principal. Na discussão e votação dos parágrafos do artigo 6º, foi o 71 

parágrafo 1º aprovado por unanimidade, sendo o parágrafo 2º aprovado por unanimidade, 72 

com alteração de redação proposta para adequação do texto. O parágrafo 3º foi destacado 73 

para que os Conselheiros pudessem aprofundar a discussão, sendo que neste último 74 

parágrafo a FESSERGS sugeriu substituir a expressão cessionário por cedente. Quanto à 75 

sugestão da União Gaúcha em relação à inclusão de parágrafo, configurando “a hipótese do 76 

segurado possuir mais de uma matrícula (...)”, foi destacado pelo CPERS/Sindicato, sendo 77 

combinado que os representantes apresentarão na próxima sessão emenda de redação. Em 78 

razão de atingido o horário regimental da sessão ordinária, foi encerrada a discussão nesse 79 

ponto, convocando o Sr. Presidente o Conselho para sessão extraordinária, a iniciar 80 

imediatamente, a fim de continuar a pauta.  VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da 81 

votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Foi, 82 

pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para 83 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 84 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 85 

Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 86 

                                         87 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 15 de julho de 2015.  88 

 89 

 90 

                   Eliana Alves Maboni                           Cláudio Luís Martinewski 91 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 92 
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