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ATA 427ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 16 horas e 05 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 

quinta sessão, no mês, do Colegiado, em caráter extraordinário, sob a Presidência do 5 

Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por 6 

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

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos 8 

Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Elói Astir Stertz, 9 

Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís 10 

Fernando Alves da Silva, Manoel da Silva Fernandes e Roberto Max Liebstein. O 11 

Conselheiro Andreis Silvio Dal Lago foi substituído por seu suplente, Antônio Osmar da 12 

Silva. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas foi substituída por seu suplente, Noé 13 

Machado de Oliveira. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausências justificadas: Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da 16 

sessão anterior: Não foi lida a Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: 17 

Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve 18 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão extraordinária, o 19 

Presidente submeteu à apreciação do colegiado, na continuidade da votação da minuta de 20 

anteprojeto de Lei de Reestruturação do Sistema IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 21 

20648/15-0, o texto base do processo, a partir do artigo 7º. Em discussão e votação, o seu 22 

‘caput’ foi aprovado por unanimidade. No inciso I, as alíneas “a” e “c” foram aprovadas por 23 

unanimidade. Na alínea “b”, houve sugestão de mudança no texto pela bancada da 24 

FESSERGS: “em vida, ou por curador designado”, sendo aprovado por unanimidade o texto: 25 

“sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador, ou 26 

representante legal, em vida, nessa condição”. Os incisos II, III, IV e V, tiveram o texto base 27 

aprovados por unanimidade, sendo que o VI conta com emenda da União Gaúcha, 28 

acrescentando a expressão “na forma definida em Resolução do Conselho Deliberativo do 29 

IPERGS”. Quanto a este inciso, os Conselheiros solicitaram destaque para analisar a 30 

ampliação ou alteração na redação. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, foram aprovados sem 31 

modificações no texto base. O parágrafo 4º teve aprovado, por unanimidade, a emenda 32 

sugerida pela União Gaúcha, retirando do texto a especificação dos incisos referidos no 33 

texto base. Na continuação, analisada a emenda da União Gaúcha, que insere mais dois 34 
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parágrafos ao artigo 7º, logo após o parágrafo 4º, foram aprovados os textos sugeridos com 35 

alteração na redação do texto, ficando, assim, o primeiro parágrafo sugerido com a seguinte 36 

redação: “o servidor público que perder a qualidade de dependente do cônjuge ou do 37 

convivente, segurados, retornará à condição de segurado, com dispensa das condições 38 

previstas no artigo 12, desta Lei Complementar.”. O segundo parágrafo a ser inserido no 39 

texto, foi aprovado com a seguinte redação: “Na hipótese do parágrafo anterior, caberá ao 40 

servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da perda da condição de 41 

dependente, manifestar-se formalmente pela inclusão no quadro de segurados, perante o 42 

Órgão Gestor do Sistema IPE-SAÚDE, sendo devida a contribuição desde o advento da 43 

perda da condição de dependente.”. Tendo em vista o adiantado da hora, acordaram os 44 

Conselheiros em suspender a apreciação do anteprojeto, retomando a discussão e votação 45 

na próxima sessão ordinária. Como encaminhamento, a fim de subsidiar as decisões a 46 

respeito da matéria em discussão, a Conselheira Kátia sugeriu ao Presidente e aos 47 

Conselheiros que seja feito um convite ao Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda, Sr. José 48 

Paulo Leal, para que ele venha ao Conselho Deliberativo falar sobre Matriz de 49 

Financiamento do IPE-Saúde, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros e já 50 

combinado a data do dia 29/07/2015 para apresentação. Passando aos Assuntos de Ordem 51 

Geral, o Conselheiro suplente Antônio Osmar da Silva comunicou que, devido às agendas 52 

profissionais, está difícil de acompanhar as sessões do Conselho Deliberativo, sendo que, 53 

em breve deverá haver a sua substituição, bem como a do Conselheiro Titular Andreis, já 54 

tendo sido sugerido o nome de Conselheiro titular e suplente, que, aliás, já estão fazendo 55 

parte de um Grupo de Trabalho que estuda a Legislação dentro da Brigada Militar, para 56 

compor o Conselho Deliberativo, devendo a substituição formal acontecer nos próximos 57 

dias. Da mesma forma, no sentido de sua substituição, se manifestou o Conselheiro Elói, 58 

agradecendo a acolhida, ressaltando a importância do trabalho do Conselho Deliberativo e 59 

justificando a inviabilidade da sua permanência por motivo das agendas e do envolvimento 60 

profissional na área da Fazenda Estadual, comunicando que, também em breve, tanto ele 61 

como sua suplente, deverão ser substituídos formalmente. Na continuidade, o Presidente 62 

Cláudio Martinewski justificou que nas duas próximas sessões não estará presente por 63 

motivo de viagem, sendo substituído no colegiado por seu suplente Gustavo Borsa 64 

Antonello, e, de consequência, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva assumirá a 65 

condução dos trabalhos nas próximas sessões. VII) Pauta da próxima sessão: 66 

Continuação da votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde. VIII) 67 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 68 



 
Fl.109 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

109 

 

sessão às 17 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 69 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 70 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 71 

                                         72 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 15 de julho de 2015.  73 

 74 

 75 

                   Eliana Alves Maboni                           Cláudio Luís Martinewski 76 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 77 
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