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ATA 436ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 10 2 

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

segundo andar do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, 4 

realizou-se a sétima sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís 5 

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

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, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo 9 

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

Roberto Max Liebstein. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas foi substituída por seu 11 

suplente, Noé Machado de Oliveira. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski foi substituído 12 

por seu suplente, Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas em folha 13 

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

presente ata. II) Ausências justificadas: Andreis Silvio Dal Lago, Manoel da Silva 15 

Fernandes e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: 16 

A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 434 e nº 435 que, depois de aprovadas, serão 17 

assinadas por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Processo nº 032879/15-5, que trata da Proposta 19 

Orçamentária 2016; Processo nº 13866/15-0, que trata da Fazenda Santa Rita; email do 20 

Conselheiro Édino José Alves, referente ao Jeton. V) Correspondências Expedidas: Não 21 

houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Vice-Presidente 22 

Luís Fernando Alves da Silva leu as correspondências recebidas. Quanto ao email do 23 

Conselheiro Édino, comunicando o reajuste do jeton, ficou deliberado solicitar à Diretoria 24 

Administrativo Financeira a atualização dos valores, bem como a restituição do pagamento 25 

referente aos meses anteriores, a contar de fevereiro de 2014, conforme Lei nº 14.471/2014. 26 

O Conselheiro Heriberto reforçou sua opção de renúncia em relação ao jeton, inclusive em 27 

relação aos valores atrasados. Na sequência, o Vice-Presidente procedeu à distribuição do 28 

Processo nº 032879/15-5, que trata da Proposta Orçamentária 2016, tendo sido sorteado o 29 

Conselheiro Roberto Max Liebstein para emitir relatório e parecer do processo. O Vice-30 

Presidente leu o Ofício GP nº 124/2015, que trata do encaminhamento da Proposta 31 

Orçamentária 2016, salientando que o período estabelecido para que sejam informados os 32 

valores da Proposta Orçamentária em questão é de 25 a 28 de agosto do ano em curso. 33 

Houve uma discussão entre os Conselheiros no sentido de deliberar acerca da devolução do 34 
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Processo, justificando não haver tempo para sua apreciação. No entanto, o Vice-Presidente 35 

relembrou o disposto na Lei nº 12.395/2005, no seu artigo 9º: “Compete ao Conselho 36 

Deliberativo aprovar as propostas orçamentárias, suas alterações, e as de créditos 37 

adicionais”, bem como as disposições do Regimento Interno do Conselho Deliberativo 38 

acerca das formalidades sobre a tramitação e apreciação de processos no colegiado. Após 39 

ampla discussão, ficou deliberado ouvir o Conselheiro relator, no prazo estabelecido pelo 40 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Em relação ao Processo nº 13866/15-0, que 41 

trata da Fazenda Santa Rita, ficou deliberado encaminhar o processo para a Comissão de 42 

Estudos da Fazenda Santa Rita. Quanto à Comissão de Estudos, os Conselheiros 43 

aprovaram por unanimidade manter os nomes que já integravam a Comissão e substituir os 44 

que já saíram pelos seus novos representantes. Dessa forma, a Comissão ficou composta 45 

pelos Conselheiros Heriberto Roos Maciel, Bayard Schneider Bernd e Roberto Max 46 

Liebstein. Em relação ao Ofício CD nº 14/2015, que trata do Processo nº 108192/12-8, 47 

encaminhando diligências em relação à Fazenda Santa Rita, ficou decidido analisar o 48 

Processo nº 13866/15-0, para depois deliberar em relação ao seu envio. Dando 49 

prosseguimento à pauta, o Vice-Presidente deu continuação à discussão e votação da 50 

proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde, de que trata o processo nº 20648/15-0. 51 

No artigo 26, quanto à proposta de redação para criação do parágrafo 4º, relativo aos 52 

servidores ativos e inativos e seus dependentes, o Conselheiro Heriberto disse que analisou 53 

o texto-base e optou pela retirada da proposição de inserção de parágrafo no artigo 26, o 54 

que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. No artigo 32, o “caput” foi aprovado 55 

por unanimidade. Os parágrafos 1º e 2º foram deslocados para compor o artigo 34. O artigo 56 

33, “caput” e incisos I e II, foram aprovados mantendo-se o texto-base por unanimidade. O 57 

parágrafo 1º também teve seu texto-base aprovado por unanimidade dos presentes. O 58 

parágrafo 2º teve referência ao Plano Principal, ficando aprovada a seguinte redação: “§ 2º. 59 

Após 90 (noventa) dias sem regularização da inadimplência, com relação ao plano principal, 60 

serão comunicados os órgãos de controle interno e externo para fins de responsabilização.”. 61 

Ainda em relação ao artigo 33, foi deliberado acrescentar o parágrafo 3º, com a seguinte 62 

redação: “No Plano Contratual o atraso superior a 90 (noventa) dias acarretará a suspensão 63 

dos serviços de cobertura de assistência à saúde dos seus beneficiários”. O artigo 34 teve o 64 

seu texto-base e a inserção dos parágrafos 1º e 2º do artigo 32, aprovados por 65 

unanimidade. Com isso, os parágrafos 1º e 2º, do texto base, ficaram renumerados para 66 

parágrafo 3º e parágrafo 4º, respectivamente, aprovada, em ambos, a redação do texto 67 

base, sendo que em relação a este último, por maioria. Vencido este ponto, acordaram os 68 
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Conselheiros em continuar a discussão e votação na próxima sessão ordinária, podendo se 69 

estender em mais uma sessão extraordinária, caso necessária ampliação de tempo. Nos 70 

Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia relatou que foi procurada por uma segurada, 71 

a qual informou que procurou assistência médica em Caxias do Sul e não encontrou o 72 

atendimento especializado necessário. Por isso, fez a consulta com um médico particular e 73 

após solicitou reembolso. No relato, a segurada contou que teve problemas na hora dos 74 

exames, pois o IPE reembolsou a consulta, mas não reembolsaria os exames não, sendo 75 

que a segurada não teve condições de realizá-los. Ficou como encaminhamento solicitar 76 

informações junto à Diretoria de Saúde em relação ao assunto. VII) Pauta da próxima 77 

sessão: Continuação da votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde. VIII) 78 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Vice-Presidente, encerrada a 79 

sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 80 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 81 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 82 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 26 de agosto de 2015.  83 

 84 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 85 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 86 

 87 

  88 


