
 
Fl.162 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

162 

 

ATA 442ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos trinta 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 

sexta 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, Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti 9 

Rivas, Édino José Alves, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís 10 

Fernando Alves da Silva, Manoel da Silva Fernandes e Roberto Max Liebstein. O 11 

Conselheiro César Oliveira Rodrigues de Paulo foi substituído por sua suplente Miriam 12 

Zanrosso Baptista. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 13 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 14 

Eunice Terezinha Cardozo Bello. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 15 

seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 440 e nº 441 que, depois de aprovadas, serão 16 

assinadas por mim, secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 17 

Correspondências Recebidas: Processo nº 12365/12-8, conjunto habitacional Ildefonso 18 

de Albuquerque, pedido de aquisição de frações ideais.  V) Correspondências Expedidas: 19 

Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente 20 

Cláudio Martinewski realizou o sorteio do Processo nº 12365/12-8, que trata do pedido de 21 

aquisição de frações ideais, do Conjunto Habitacional Ildefonso de Albuquerque, ficando a 22 

responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com o Conselheiro Bayard 23 

Schneider Bernd. Quanto à indicação do nome do Diretor de Saúde, a Conselheira Daniela, 24 

representante do CPERS/Sindicato, relatou que ainda não tem definição em relação ao 25 

assunto e solicitou que o Conselho Deliberativo aguarde o prazo regimental de 30 (trinta) 26 

dias. Já o Conselheiro Luís Fernando manifestou a posição da União Gaúcha em não 27 

indicar nome para a Diretoria de Saúde. Na sequência, o Colegiado continuou a votação da 28 

minuta do anteprojeto da Lei Complementar de Reestruturação do Sistema IPE-Saúde, de 29 

que trata o Processo nº 20648/15-0.  Neste ponto, passou-se à discussão e votação do 30 

artigo 30, inciso IV, que trata da contribuição mensal do segurado, oriunda da inclusão de 31 

dependentes, sendo rejeitada a proposta de contribuição pela maioria dos Conselheiros 32 

presentes, com um voto a favor do Conselheiro Heriberto, o qual justificou seu voto no 33 

sentido de aprovar a contribuição por dependente, mantida a diferença entre as faixas 34 
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salariais como está no estudo do impacto de dez milhões de reais, com isto, foi suprimido o 35 

referido inciso. Continuando no artigo 30, o inciso XII, que passará a ser XI, em razão da 36 

supressão do inciso IV, foi aprovado por unanimidade, com nova redação: “contribuições 37 

dos servidores que tenham solicitado exclusão do Sistema IPE-Saúde e a ele tenham 38 

retornado na condição de reingressantes, calculadas conforme incisos I e II deste artigo”. O 39 

parágrafo 2º foi aprovado por unanimidade, com retificação de redação na seguinte 40 

expressão: “Exceto as contribuições constantes nos incisos I, II, III e XI, [...]”. Fica registrado 41 

que a partir da rejeição do inciso IV, os demais incisos deverão ser renumerados. O 42 

parágrafo 5º do artigo 30 teve aprovado por unanimidade sua supressão, em razão do já 43 

deliberado no artigo 30, inciso III, devendo ser renumerados na sequência os demais 44 

parágrafos. O parágrafo 7º foi rejeitado por unanimidade. O artigo 35, após o parágrafo 3º, 45 

teve incluída emenda, a qual foi aprovada por maioria com 3 abstenções, com nova 46 

redação: “§ 4º- A contribuição mensal dos notários e registradores será de 7,2% (sete 47 

inteiros e dois décimos por cento) calculado sobre a remuneração fixada para o Escrivão do 48 

foro judicial estatizado da entrância correspondente”. O artigo 37 teve o texto-base aprovado 49 

por unanimidade. No artigo 38, foi aprovada a supressão do parágrafo único. O artigo 41 50 

teve o texto-base aprovado por unanimidade. O artigo 43 teve nova redação, aprovada por 51 

unanimidade: “Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os dispositivos 52 

das Leis Complementares nº 12.066, de 29 de março de 2004, nº 12.134, de 26 de junho de 53 

2004, e nº 12.240, de 5 de abril de 2005, no que conflitarem com a presente Lei 54 

Complementar.”. Os Conselheiros combinaram que o texto final será sistematizado pela 55 

Relatora e enviado até segunda-feira aos Conselheiros, para apreciação quanto a 56 

ocorrência de eventual erro material ou de redação. O relatório final, com o texto aprovado 57 

já sistematizado, será apresentado na próxima quarta-feira, dia 07/10/2015, para 58 

encaminhamentos referentes à sua remessa à Presidência do Instituto. O Presidente 59 

comunicou que esteve conversando com os ex-Conselheiros da FESSERGS, que têm 60 

processos em carga e ficou combinado que estes processos serão pautados pelos 61 

Conselheiros atuais, que representam a bancada, em até 30 (trinta) dias a contar da data de 62 

hoje.  Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia registrou que presenciou, na data 63 

de hoje, um acidente na escada rolante do Instituto envolvendo pessoas que necessitam de 64 

atendimento preferencial, devido a este fato e a outros que possam vir a acontecer, 65 

considerando o grande público que freqüenta o Instituto, sugeriu que o mesmo se mobilize 66 

no sentido que garantir a acessibilidade ao prédio, sendo o assunto discutido e aprovado 67 

pelos Conselheiros presentes. Na sequência, os Conselheiros registraram um elogio 68 
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unânime a esta Secretária, abaixo subscrita, pelo dia da secretária, o qual é comemorado na 69 

data de hoje.  VII) Pauta da próxima sessão ordinária: 1) Aprovação da sistematização da 70 

proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde; 2) Repercussões da aprovação do PLC 71 

nº 303/2015, que trata da Previdência Complementar; 3) Relato referente a informações 72 

contidas no Processo nº 012511/10-4, que trata da Resolução nº 382/2012.  VIII) 73 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 74 

sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 75 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 76 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 77 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 30 de setembro de 2015.  78 

 79 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 80 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 81 

 82 


