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1

ATA 431ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

2

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 16 horas e 05 minutos, na

3

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

4

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

5

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

6

Martinewski, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni,

7

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

8

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares Cláudio

9

Luís Martinewski, Èdino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos

10

Maciel, Kátia Terraciano Moraes e Roberto Max Liebstein, e dos Conselheiros Suplentes

11

Antônio Osmar da Silva e Noé Machado de Oliveira, que substituíram, respectivamente,

12

os Conselheiros Andreis Silvio Dal Lago e Daniela Fabiana Peretti. As presenças foram

13

registradas mediante assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para

14

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas:

15

Bayard Schneider Bernd, Luís Fernando Alves da Silva, Manoel da Silva Fernandes e

16

Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a

17

Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências

18

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI)

19

Pauta: Dando abertura à sessão extraordinária, o Presidente Cláudio Luís Martinewski

20

continuou disponibilizando a palavra para os Conselheiros fazerem perguntas ao Auditor

21

Paulo Leal, podendo assim contribuir e tirar dúvidas em relação à Matriz de Financiamento.

22

A Conselheira Kátia perguntou ao Auditor qual a base de cálculo que teria sido utilizada para

23

delimitar um valor de 5% para os dependentes, bem como qual o referencial dos cálculos

24

para a taxa de internação hospitalar. O Auditor disse que, em relação à Matriz de

25

Financiamento, faz mais de ano que está sendo discutida, inclusive no Conselho

26

Deliberativo, sendo que ele, em relação à reformulação ou nova Proposta de Lei

27

Complementar, no momento não se manifesta nem a favor e nem contra, destacando ainda

28

que não participou da proposta equivalente ao percentual dos dependentes. Quanto à co-

29

participação na internação, segue a mesma linha de raciocínio do financiamento. Em

30

relação às pensionistas, o Auditor disse que os dados/informações técnicas podem ser

31

fornecidos. O Presidente Martinewski ressalvou que, na sua leitura, a apresentação do

32

Auditor em nenhum momento demonstrou compromisso com o Projeto apresentado pelo

33

Presidente do Instituto, tendo a apresentação um enfoque técnico, sob o ponto de vista do

34

que seria o ideal para poder ser pensado o Projeto. O Conselheiro Noé discorreu em relação
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35

à tabela que demonstra o impacto financeiro da Proposta de alteração na Lei nº 12.134,

36

dizendo que chama a sua atenção que a tabela apresenta números que não fecham com o

37

apresentado pelo Auditor. Destacou que acha mais preocupante a evasão dos altos salários

38

do Plano de Saúde. O Conselheiro ressaltou ainda que gostaria de maiores comprovações

39

em relação aos números demonstrados pelo Auditor e destacou como ofensiva a tabela que

40

cita a Brigada Militar e a Secretaria de Educação para demonstração de números de

41

contribuição, bem como causou estranheza a tabela com o número dos optantes. Na sua

42

fala, o Conselheiro reforçou que o Plano é solidário, por isso apresenta várias categorias. O

43

Auditor disse que está inteiramente à disposição do Conselheiro para qualquer tipo de

44

validação. Quanto à escolha desta ou daquela categoria é um trabalho técnico em que a

45

proposta é identificar a Matriz de Financiamento do Sistema. O Auditor destacou que os

46

dados foram retirados do Mensário Estatístico que o Conselho recebe mensalmente, sendo

47

que lá tem o resumo do quadro de segurados. Quanto à tabela mencionada pelo

48

Conselheiro, o Auditor afirmou supor que faltou considerar os contratos com as prefeituras,

49

o que teria ocasionado a diferença nos números. Após, os Conselheiros na sua maioria

50

parabenizaram o trabalho do Auditor da Secretaria da Fazenda, Sr. José Paulo Leal, e

51

fizeram os agradecimentos finais. Como encaminhamento, a Conselheira Eunice sugeriu

52

que ao ser entregue o estudo do anteprojeto para a Presidência do Instituto, com as

53

sugestões e emendas, também sejam encaminhadas sugestões para melhorar a estrutura

54

de funcionamento do Instituto, como a realização do plano de carreira para os servidores e

55

concurso para o IPE. Nos assuntos de Ordem Geral, o Presidente reforçou a solicitação

56

recebida pelo Presidente Parode na urgência do encaminhamento do anteprojeto. A

57

Conselheira Eunice disse discordar de estabelecer prazo para terminar o estudo do projeto,

58

devido à complexidade e à responsabilidade do mesmo. Na continuação da sua fala,

59

justificou a sua saída por motivo de agenda profissional, na Assembleia Legislativa, em

60

virtude da situação em que se encontra o Estado, devido ao parcelamento do salário dos

61

servidores. O Conselheiro Heriberto sugeriu que o Conselho Deliberativo se pronuncie sobre

62

todos os pontos de consenso e no que o Conselho achar que faltaram dados seja apontado

63

uma ressalva, justificando não poder redigir nenhum dispositivo neste sentido por falta de

64

suporte técnico. Ficou deliberado finalizar o estudo daqui a duas quartas-feiras, portanto dia

65

19/08/2015, contando com duas sessões ordinárias e duas sessões extraordinárias. Na

66

sequência, o Presidente procedeu à distribuição do Processo nº 029032/14-0, devido à

67

devolução do mesmo pela Conselheira Daniela em virtude do seu afastamento com

68

justificativa, ficando a responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com
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69

o Conselheiro Édino José Alves. VII) Pauta da próxima sessão: 1) Continuação da votação

70

da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde; 2) Discussão e votação de um

71

representante para integrar o Comitê de Investimentos. VIII) Encerramento: Nada mais

72

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 17 horas e 30 minutos.

73

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

74

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

75

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sala Augusto de Carvalho, 05 de agosto de 2015.

76
77

Eliana Alves Maboni
Secretária do Conselho

78
79
80

Cláudio Luís Martinewski
Presidente do Conselho

81
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