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ATA 440ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 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 quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro 5 

Cláudio Luís Martinewski, Presidente do Conselho, e 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 

Álvaro de Medeiros, Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Daniela 9 

Fabiana Peretti Rivas, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto 10 

Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max 11 

Liebstein. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro 12 

de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: César 13 

Oliveira Rodrigues de Paulo e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da 14 

ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 438 e nº 439 que, depois 15 

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

IV) Correspondências Recebidas: Encaminhamento GP nº 197/2015, referente à 17 

manutenção dos elevadores; Ofício nº 102/2015, da FESSERGS, indicação do Diretor de 18 

Saúde. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) 19 

Pauta: Dando abertura à sessão, o Conselheiro Bayard solicitou o registro em Ata, 20 

destacando que respeita a decisão dos Conselheiros presentes, tomada nas sessões nas 21 

quais os representantes da FESSERGS não estavam presentes, por estarem fazendo parte 22 

do Movimento Unificado dos Servidores do Estado, porém solicita que fique registrado que a 23 

FESSERGS possui manifestação contrária no que concerne à inclusão dos notários e 24 

registradores privatizados no IPE-Saúde. No mesmo sentido a Conselheira Daniela se 25 

manifestou em relação à posição do CPERS/Sindicato. Em relação ao Ofício nº 102/2015, 26 

enviado pela FESSERGS sugerindo o nome do Diretor de Saúde, o Presidente solicitou que, 27 

se possível, os representantes classistas do CPERS e da União Gaúcha tragam sua posição 28 

na próxima sessão. Na continuidade em relação ao assunto e em consonância com o 29 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo, artigo 21, o Presidente sorteou os nomes para 30 

a formação de Comissão, para verificar o preenchimento dos requisitos formais necessários 31 

pelos candidatos apresentados pelas entidades à Diretoria de Saúde, ficando composta 32 

pelos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Eunice Terezinha Cardozo Bello e Roberto 33 

Max Liebstein. O Presidente realizou o sorteio do expediente que trata do Relatório de 34 
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Auditoria 023-61/2015 – Auditoria de Exercício 2014, ficando a matéria distribuída ao 35 

Conselheiro Álvaro de Medeiros. Na sequência, o Presidente continuou a votação da minuta 36 

de anteprojeto de Lei Complementar de Reestruturação do Sistema IPE-Saúde, de que trata 37 

o Processo nº 20648/15-0. Neste ponto, passou-se à discussão e votação do artigo 21, 38 

sendo o “caput” e os incisos I, II, III, IV, V e VI aprovados por unanimidade. Logo após, em 39 

discussão e votação a inclusão de pai e mãe, conforme destaque na Ata nº 429, os 40 

Conselheiros Bayard, Daniela, Eunice, Kátia e Luís Fernando, bem como o Presidente 41 

Cláudio Martinewski, votaram a favor da inclusão de pai e mãe no IPE-Saúde, mediante 42 

cálculo atuarial, sendo vencidos os Conselheiros Álvaro, Édino, Heriberto e Roberto, que 43 

manifestaram voto contrário, destacando que gostariam muito de abrigar os pais no Plano, 44 

porém estão levando em conta neste momento o impacto financeiro causado em relação ao 45 

número de pessoas, a faixa etária das mesmas e a rede que não comporta o atendimento. 46 

Ficou, então, aprovada, por maioria, a inserção de mais um parágrafo ao artigo 21, que será 47 

o 6º, com a seguinte redação: “O pai e a mãe do servidor público estadual efetivo poderão 48 

ser inscritos no Plano de Assistência Complementar - PAC, mediante contribuição calculada 49 

na forma do artigo 30, § 2º, desta lei complementar.”. Continuando no artigo 21, o parágrafo 50 

2º foi aprovado por unanimidade, com nova redação: “Após o falecimento do segurado, os 51 

usuários inscritos no PAC, terão o prazo de 60 (sessenta) dias para atender o disposto no 52 

“caput” deste artigo, ficando garantida, nesse período, a permanência no sistema.”. O 53 

parágrafo 4º teve o inciso II aprovado por unanimidade. No artigo 26, o parágrafo 3º foi 54 

aprovado por unanimidade, com nova redação: “O Gestor do Plano Contratual deverá fixar 55 

em resolução o valor correspondente ao custeio dos serviços administrativos, destinado ao 56 

Fundo de Assistência à Saúde – FAS/RS.”. Em razão de atingido o horário regimental da 57 

sessão ordinária, foi encerrada a discussão e votação nesse ponto, convocando o Sr. 58 

Presidente o Conselho para sessão extraordinária a iniciar imediatamente, a fim de 59 

continuar a pauta. VII) Pauta da sessão extraordinária: Continuação da votação da 60 

proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde.  VIII) Encerramento: Foi, pelo Senhor 61 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 62 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 63 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 64 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 23 de setembro de 2015.  65 

                   66 

                   67 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 68 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 69 


