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ATA 428ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 minutos, 2 

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

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

sexta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 5 

Alves da Silva, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves 6 

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

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

Bayard Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Edino José Alves, Heriberto 9 

Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Manoel da Silva 10 

Fernandes e Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Andreis Silvio Dal Lago foi substituído 11 

por seu suplente, Antônio Osmar da Silva. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski foi 12 

substituído por seu suplente, Gustavo Borsa Antonello. Conforme assinaturas apostas em 13 

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

presente ata. II) Ausências justificadas: Eunice Terezinha Cardozo Bello e Marcio 15 

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

a leitura das Atas nº 426 e 427 que, depois de aprovadas, serão assinadas por mim, 17 

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

Informação Delegação CAGE nº 358/2015, que trata da contratação emergencial de 19 

empresa para manutenção dos elevadores. V) Correspondências Expedidas: Não houve 20 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Vice-Presidente 21 

determinou que fosse o lido o Termo de Posse do Conselheiro Edino José Alves e do seu 22 

suplente Eduardo Jaeger, representante do Poder Executivo, nomeado pelo Excelentíssimo 23 

Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, conforme ato de nomeação publicado no 24 

Diário Oficial do Estado, no dia 20 de julho de 2015, em consonância, ainda, com o previsto 25 

no Regimento Interno do Conselho Deliberativo. O Vice-Presidente parabenizou os 26 

Conselheiros ora empossados e, após, abriu um espaço para os cumprimentos pelos 27 

demais Conselheiros. Dando prosseguimento à sessão, o Vice-Presidente leu a Informação 28 

da Delegação da CAGE nº 358/2015, que trata da contratação emergencial da empresa 29 

Atlas Schindler, em virtude da situação precária dos elevadores do prédio-sede da 30 

Autarquia. O Conselheiro Bayard relatou que esta matéria foi provocada pelo SINDIPE, 31 

devido à calamidade que se encontra os elevadores do Instituto no prédio central. Ficou 32 

como encaminhamento enviar aos Conselheiros a supracitada Informação e submeter à 33 

análise da Conselheira Kátia o Processo nº 022066/15-3, que trata do referido assunto, 34 
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considerando que a Conselheira já estava tratando desta matéria. A seguir, o colegiado 35 

continuou a discussão e votação da minuta de anteprojeto de Lei de Reestruturação do 36 

Sistema IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 20648/15-0, a partir do parágrafo 5º, artigo 37 

7º, do texto base do processo. No parágrafo 5º do artigo 7º, ficou aprovado por maioria, com 38 

voto contrário da bancada da FESSERGS, a emenda da União Gaúcha, retirando do texto 39 

base a expressão: “[...] previsto no artigo 6º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e XII”.  No 40 

parágrafo 6º, foi aprovada por unanimidade a emenda da União Gaúcha: “Aos pensionistas 41 

e aos dependentes não será permitida a inscrição de dependentes no Sistema IPE-Saúde”. 42 

O parágrafo 7º foi aprovado por unanimidade, sem modificações no texto base. Na 43 

apreciação dos parágrafos 8º e 9º, foi aprovado, no parágrafo 8º, por maioria, a emenda da 44 

União Gaúcha, que retira do texto a expressão “nos incisos I a IV” e quanto ao parágrafo 9º, 45 

aprovada a sua supressão, sendo que a FESSERGS acompanhou o texto base.  No artigo 46 

8º, os incisos I, II, III e IV, tiveram o texto base aprovado por unanimidade. Já no parágrafo 47 

único do artigo 8º, foi aprovadas por unanimidade a emenda da União Gaúcha, com 48 

alterações dos Conselheiros, e que ficou com o seguinte teor: “O ingresso perante o serviço 49 

público estadual, civil ou militar, impõe a perda da qualidade de dependente, ressalvada a 50 

hipótese do artigo 7º, §§ 3º e 4º, desta Lei Complementar”.  O artigo 9º, seus incisos e 51 

parágrafos, foram destacados por solicitação da bancada da União Gaúcha para que os 52 

Conselheiros pudessem aprofundar a discussão. Os Conselheiros Bayard e Roberto Max 53 

justificaram suas retiradas neste momento em razão de audiência judicial. Continuando a 54 

pauta, em votação o artigo 10, foi aprovado pelos presentes o texto base com a emenda da 55 

União Gaúcha de retirada no texto da expressão: “[...] na condição de optante[...]”. No 56 

parágrafo 1º do artigo 10 foi alterada a parte inicial do texto base para: “Havendo cedência 57 

sem ônus para a origem, no âmbito dos Poderes e Órgãos do Estado, da Administração 58 

Direta, a contribuição do servidor terá por base [...]”, sendo aprovado pelos presentes. Ficou 59 

deliberado, como encaminhamento, que o Conselheiro Heriberto trará proposta de redação 60 

a respeito de dispositivo que verse sobre a situação de servidor em mandato eletivo. Ainda 61 

no artigo 10, o parágrafo 2º foi aprovado pelos presentes, o mesmo acontecendo com o 62 

artigo 11, e seus parágrafos. Iniciada a discussão do texto base do artigo 12, houve 63 

destaque de todo o artigo para que os Conselheiros pudessem aprofundar a discussão. Em 64 

relação a este último artigo, no que se refere ao retorno do servidor, o Conselheiro Heriberto 65 

se comprometeu a realizar uma pesquisa em relação à jurisprudência correlata. A 66 

Conselheira Kátia reforçou a importância da presença do Auditor Fiscal da Secretaria da 67 

Fazenda, Sr. José Paulo Leal, para discorrer sobre Matriz de Financiamento do IPE-Saúde, 68 
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confirmando, assim, a presença do mesmo para a próxima sessão. Passando-se aos 69 

assuntos de ordem geral, não houve inscrições, sendo assim, esgotada a pauta da sessão.  70 

VII) Pauta da próxima sessão: 1) Matriz de Financiamento do IPE-Saúde – Presença do 71 

Auditor Fiscal José Paulo Leal; 2) Continuação da votação da proposta da Reforma da 72 

Legislação do IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 73 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada 74 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 75 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. -*-*-76 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 77 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 22 de julho de 2015.  78 

 79 

 80 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 81 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 82 
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