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ATA 434ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 

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

Martinewski, Presidente do Conselho, e 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: Andreis Silvio 8 

Dal Lago, Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Édino José Alves, 9 

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

Roberto Max Liebstein.  As presenças foram registradas mediante assinaturas apostas em 11 

folha especialmente destinada a esse fim, e que fica fazendo parte da presente ata. II) 12 

Ausências justificadas: Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha Cardozo 13 

Bello, Manoel da Silva Fernandes e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da 14 

ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 432 e nº 433 que, depois 15 

de aprovadas, serão assinadas por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 16 

IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 17 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 18 

abertura à sessão, o Presidente Cláudio Luís Martinewski deu continuidade à discussão  e 19 

votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 20 

20648/15-0. Na votação do artigo 23, foi aprovada a retirada da expressão “[...]na forma 21 

prevista em resolução.”, sendo que ficou combinado entre os Conselheiros presentes que 22 

será elaborada nas disposições finais uma redação clareando que os atos normativos 23 

elaborados pelo órgão gestor deverão ser submetidos ao Conselho Deliberativo. O artigo 24 24 

teve aprovado o seguinte texto “O ingresso perante o serviço público estadual, civil ou 25 

militar, implica a perda da qualidade de usuário do Plano de Assistência Complementar-26 

PAC.”. O artigo 25 e seu parágrafo tiveram os respectivos textos aprovados por 27 

unanimidade, com a supressão, em ambos, da expressão: “[...] Plano de Assistência a 28 

Pensionista [...]”. O artigo 26, caput, foi aprovado pela maioria, com a seguinte redação: “O 29 

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, na condição de Gestor 30 

do Sistema de Assistência à Saúde, denominado IPE-SAÚDE, poderá firmar contratos de 31 

prestação de serviços, tendo por objeto ações que visem à prevenção das doenças e à 32 

promoção da saúde de servidores detentores de cargo efetivo e empregados ativos e seus 33 

dependentes, mediante a devida contrapartida financeira definida como prêmio, na forma de 34 
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regulamentação própria, com base em análise atuarial:” O inciso I teve seu texto base 35 

aprovado por unanimidade com emenda de redação para explicitar que as fundações 36 

referidas são de direito privado. O inciso II teve o texto base aprovado por unanimidade com 37 

emenda de redação, para acrescentar a expressão “do Estado do Rio Grande do Sul.” O 38 

parágrafo 1º teve seu texto base aprovado por unanimidade. O parágrafo 2º teve seu texto 39 

base aprovado por unanimidade, sendo substituída a expressão: “[...] no âmbito global do 40 

Plano Contratual” por “[...] na forma estabelecida na revisão”. O Conselheiro Heriberto ficou 41 

de trazer uma proposta de redação para inclusão de parágrafo, que seria o 4º, relativo aos 42 

servidores efetivos ativos e inativos e seus dependentes. O parágrafo 3º ficou destacado 43 

para os Conselheiros aprofundarem a discussão. O artigo 27 e o parágrafo único tiveram os 44 

seus textos base aprovados por unanimidade dos presentes. Quanto ao artigo 28, o 45 

Colegiado tomou a seguinte direção: a redação do texto base do “caput” foi aprovada pela 46 

maioria; o parágrafo único foi objeto de destaque para adequação de redação. O artigo 29 47 

foi aprovado por unanimidade, retiradas as expressões “[...] alterada pela Lei [...]” e “[...] ao 48 

custeio [...]”, substituídas, respectivamente por “[...] com as alterações da Lei [...]” e “[...] às 49 

despesas [...]”. Os parágrafos 1º e 2º tiveram aprovados os seus textos base por 50 

unanimidade. O artigo 30, “caput” e inciso I, foram aprovados por unanimidade, com a 51 

alteração, no inciso I, da expressão “e de cargos temporários” para “dos temporários”. Em 52 

razão de atingido o horário regimental da sessão ordinária, foi encerrada a discussão nesse 53 

ponto, convocando o Sr. Presidente o Conselho para sessão extraordinária, a iniciar 54 

imediatamente, a fim de continuar a pauta. VII) Pauta da próxima sessão extraordinária: 55 

1) Continuação da votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde; 2) 56 

Discussão e votação do PLC nº 303/2015, que tramita em regime de urgência.  VIII) 57 

Encerramento: Foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, 58 

da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 59 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e 60 

pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 61 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 19 de agosto de 2015.  62 

 63 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 64 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 65 

 66 


