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ATA 437ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dois dias do mês de setembro 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 

primeira 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: Álvaro de 8 

Medeiros, Cláudio Luís Martinewski, Cesar Oliveira Rodrigues de Paulo, Édino José 9 

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

Roberto Max Liebstein.  As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada 11 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências 12 

justificadas: Bayard Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti Rivas, Eunice Terezinha 13 

Cardozo Bello e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 14 

anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 436 que, depois de aprovada, será 15 

assinada por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 16 

Correspondências Recebidas: Doc. UG nº 03/2015, indicação suplente. V) 17 

Correspondências Expedidas: Resolução CD nº 04/2015.  VI) Pauta: Dando abertura à 18 

sessão, o Presidente Cláudio Luís Martinewski determinou que fosse lido o termo de Posse 19 

do Conselheiro titular Álvaro de Medeiros e de seu suplente Paulo César Balardin, 20 

representantes do Poder Executivo, conforme ato de nomeação publicado no Diário Oficial 21 

do Estado, no dia 27 de agosto de 2015, e do Conselheiro titular Cesar Oliveira Rodrigues 22 

de Paulo, representante do Poder Legislativo, conforme ato de nomeação publicado no 23 

Diário Oficial do Estado, no dia 31 de agosto de 2015, tendo sido os Conselheiros 24 

nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, em 25 

consonância com a legislação pertinente, Lei nº 12.395/2005, e previsão no Regimento 26 

Interno do Conselho Deliberativo. O Presidente parabenizou os Conselheiros ora 27 

empossados e, após, abriu um espaço para os cumprimentos pelos demais Conselheiros. 28 

Neste momento, o Presidente do SINDIPE, Sr. Bayard Schneider Bernd, entrou na sala de 29 

reuniões do Conselho Deliberativo com um grupo de servidores com o intuito de pedir o 30 

apoio do Colegiado junto ao Governo, solicitando que se regularize a situação do 31 

pagamento, ora parcelado, dos Servidores do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul.  32 

Houve uma manifestação dos Conselheiros de retirarem uma Moção de apoio ao 33 

movimento, ficando como encaminhamento o registro em ata e após divulgação. Na 34 
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sequência, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Roberto Max Liebstein, para o 35 

mesmo proceder ao relatório e parecer referentes ao Processo nº 032879/15-5, que trata da 36 

Proposta Orçamentária 2016. O Conselheiro votou pela aprovação do presente expediente, 37 

a fim de validar a Proposta Orçamentária elaborada pela autarquia, que deverá compor o 38 

Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016, a ser enviado pelo Poder Executivo à Assembleia 39 

Legislativa até o dia 15 de setembro. Neste sentido, o Conselho Deliberativo resolveu 40 

aprovar a Proposta Orçamentária encaminhada pela Diretoria Executiva do IPERGS com 41 

relação ao Exercício de 2016, conforme parecer do Conselheiro Roberto Max Liebstein no 42 

Processo nº 032879/15-5, pela unanimidade dos presentes à sessão ordinária, ou seja, 08 43 

(oito) votos. Em relação à Comissão de Acompanhamento dos Instrumentos de 44 

Planejamento Orçamentário do IPERGS (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 45 

e Lei Orçamentária Anual), os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, manter os nomes 46 

que já integravam a Comissão e substituir os que já saíram pelos seus novos 47 

representantes. Dessa forma, a Comissão ficou composta pela Conselheira Eunice 48 

Terezinha Cardozo Bello e pelos Conselheiros Édino José Alves e Luís Fernando Alves da 49 

Silva. Ficou ainda deliberado entre os Conselheiros que a Comissão é permanente, 50 

acompanhando o andamento e execução da Proposta Orçamentária Anual. Na continuação 51 

da discussão, no que se refere ao acompanhamento dos processos, ficou deliberado 52 

reforçar ao Presidente da Autarquia a solicitação de resposta referente ao Ofício CD nº 53 

06/2015, o qual trata da necessidade da lotação de um servidor de cargo de nível superior, 54 

em caráter exclusivo, para assessoramento técnico qualificado aos Conselheiros, conforme 55 

prevê o Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Os Conselheiros destacaram a 56 

importância do recebimento mensal do Mensário Estatístico, ficando como encaminhamento 57 

solicitar ao setor atuarial do IPERGS o envio mensal do mesmo. Dando prosseguimento à 58 

pauta, o Presidente deu continuação à discussão e votação da Proposta da Reforma da 59 

Legislação do IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 20648/15-0. No artigo 34, o texto base 60 

dos parágrafos 3º e 4º foi aprovado por unanimidade, com a renumeração para parágrafos 61 

5º e 6º, respectivamente, em razão da realocação dos parágrafos do artigo 32 para o artigo 62 

34, conforme já deliberado anteriormente. No artigo 35, o “caput” e os incisos I a XI foram 63 

aprovados, mantendo-se o texto-base por unanimidade. O parágrafo 1º teve o acréscimo da 64 

expressão “independente do número de vínculos”, logo após a expressão “Na percepção de 65 

remunerações cumulativas, permitidas por lei”. No parágrafo 2º, os Conselheiros 66 

deliberaram acrescentar a expressão “nível 1 (um)”, logo após “padrão 1 (um)” e substituir a 67 

expressão “44 (quarenta e quatro) horas mensais” por “40 (quarenta) horas semanais”. O 68 
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parágrafo 3º teve o texto-base aprovado por unanimidade. Foi destacada para votação 69 

posterior, emenda da União Gaúcha que acrescenta ao artigo 35, o parágrafo 4º, com a 70 

seguinte redação: “A base de cálculo do serventuário da justiça extrajudicial privatizado será 71 

a remuneração fixada para o seu paradigma do foro judicial estatizado.”. O artigo 36 teve o 72 

texto-base aprovado por unanimidade. O artigo 37 foi destacado para votação posterior. A 73 

cabeça do artigo 38 teve o texto-base aprovado por unanimidade. O parágrafo único do 74 

artigo 38 foi destacado para posterior discussão. O artigo 39 foi suprimido, devendo haver 75 

renumeração quando da sistematização, por prejudicada sua redação, em razão do já 76 

deliberado em relação às pensionistas. O artigo 40 foi aprovado por unanimidade, com 77 

emenda de redação, constando que a resolução mencionada seja expedida “pelo órgão 78 

gestor, mediante aprovação do Conselho Deliberativo”. O artigo 41 foi destacado para 79 

discussão e emenda de redação. O artigo 42 teve seu texto-base aprovado por 80 

unanimidade. O artigo 43 foi destacado para discussão e emenda de redação. O artigo 44 81 

teve seu texto-base aprovado por unanimidade.  O Presidente reforçou mais uma vez a 82 

solicitação recebida do Presidente Parode, no sentido da urgência no encaminhamento do 83 

anteprojeto. Ficou deliberado, por unanimidade dos Conselheiros presentes, que na próxima 84 

quarta-feira, dia 09/09/2015, passar-se á à votação dos destaques e realizadas as 85 

conclusões finais, para possibilitar, assim, a devolução do Processo nº 20648/15-0 à 86 

Presidência do Instituto, com o texto devidamente avaliado pelo Colegiado. O Conselheiro 87 

Roberto Max sugeriu que na próxima sessão seja convidado o Grupo de Trabalho e/ou 88 

representantes da Diretoria de Saúde para contribuir, na medida das necessidades do 89 

Colegiado, na discussão e conclusão dos estudos em relação ao anteprojeto, o que foi 90 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. VII) Pauta da próxima sessão 91 

ordinária: Continuação da votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde.  92 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 93 

sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 94 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 95 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 96 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 02 de setembro de 2015.  97 

 98 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 99 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 100 

 101 


