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ATA 441ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 16 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 quinta 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 Manuel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da 14 

ata da sessão anterior: Não houve leitura da ata da sessão anterior. IV) 15 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 16 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 17 

abertura à sessão extraordinária, o Presidente Cláudio Luís Martinewski encaminhou a 18 

continuidade da votação da minuta de anteprojeto de Lei Complementar de Reestruturação 19 

do Sistema IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 20648/15-0. Em relação ao artigo 28, o 20 

“caput” teve corrigida a redação, anteriormente aprovada na Ata nº 434, com a substituição 21 

da expressão “pensionistas” por “dependentes”. Na sequência, o parágrafo único do mesmo 22 

artigo teve proposta de alteração pelo Conselheiro Heriberto, no sentido da sua substituição 23 

por dois novos parágrafos: o 1º, com a redação “É assegurada a permanência do segurado 24 

do Plano Contratual na hipótese de inativação.”, e o 2º, com a redação “Em caso de 25 

falecimento do segurado vinculado ao Plano Contratual, será facultada a permanência dos 26 

seus dependentes, como optantes, na forma de sua estipulação com a entidade contratante, 27 

observados os requisitos do artigo 9º, desta Lei Complementar.” A proposta foi aprovada por 28 

maioria com três abstenções. O artigo 30, inciso III, foi aprovado por unanimidade com nova 29 

redação, qual seja: “contribuição mensal do desligado e do licenciado, de que trata o artigo 30 

10, desta Lei Complementar, correspondente a 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) 31 

do salário de contribuição, calculado este na forma do § 3º, do artigo 35, desta Lei 32 

Complementar;” Os Conselheiros iniciaram a discussão em relação ao artigo 30, inciso IV, 33 

que trata da contribuição mensal oriunda dos dependentes, e, nessa fase, por solicitação 34 
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dos Conselheiros Bayard, Eunice e Roberto, ficou a matéria destacada para ser votada na 35 

próxima sessão. Foi solicitado ao Assessor da Diretoria de Saúde, Sr. Paulo Gnoato, 36 

presente a esta Sessão, um novo estudo sobre inclusão de percentual de cobrança por 37 

beneficiário. Vencido este ponto, acordaram os Conselheiros em continuar a discussão e 38 

votação na próxima sessão ordinária, podendo se estender em mais uma sessão 39 

extraordinária, caso necessária ampliação do tempo. VII) Pauta da próxima sessão 40 

ordinária: Continuação da votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde. 41 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 42 

sessão às 17 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 43 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 44 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 45 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 23 de setembro de 2015.  46 

 47 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 48 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 49 

 50 


