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ATA 443ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 minutos, na 2 

sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 3 

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

Rivas, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, 10 

Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max Liebstein. As 11 

assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, 12 

que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: César Oliveira 13 

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

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 442 que, depois de aprovada, 15 

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

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 17 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 18 

abertura à sessão, os Conselheiros passaram a apreciar o Relatório Final com a 19 

sistematização da minuta do anteprojeto da Lei Complementar de Reestruturação do 20 

Sistema IPE-Saúde, de que trata o Processo nº 20648/15-0, conforme votação realizada 21 

pelo colegiado, com o intuito de verificar ocorrência de eventual erro material ou de redação. 22 

Com a palavra a Conselheira relatora Kátia Terraciano Moraes, iniciou apresentando um 23 

folder produzido pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Fórum 24 

Estadual em Defesa do IPE e Federação Sindical do Estado do Rio Grande do Sul, 25 

entidades integradas por mais de 70 (setenta) outras entidades de servidores públicos do 26 

Estado do Rio Grande do Sul, mencionando que as referidas entidades participaram 27 

intensamente e efetivamente do processo de elaboração legislativa do novo IPE-Saúde, 28 

regrado nas Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, contribuindo de modo decisivo 29 

para a salvaguarda de muitos direitos adquiridos pelos servidores nas referidas normas. 30 

Com isso, sustentou que a discussão a respeito da legislação do IPE Saúde se desenvolve 31 

há muito tempo, e que a própria legislação hoje existente é fruto, também, da participação 32 

efetiva das entidades representativas dos usuários. Na continuidade, passou a ler o relatório 33 

final, onde refere a evolução das discussões a respeito da minuta de anteprojeto, as 34 
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votações, mencionou pontos que tiveram relevância na discussão e votação, referiu que a 35 

minuta sistematizada está anexa ao relatório, finalizando com proposta de encaminhamento 36 

da minuta aprovada à Diretoria Executiva para que esta providencie no encaminhamento do 37 

processo nº 20648/15-0, com a minuta de anteprojeto, na forma como aprovado por este 38 

Conselho, à Casa Civil e Assembleia Legislativa, destacando ainda que, como a matéria do 39 

Processo nº 71718/13-5 está apreciada neste processo, impõe-se seja considerada a sua 40 

apreciação conjunta, devendo o referido processo ser considerado como apenso a este, 41 

passando a tramitar dessa maneira. A Conselheira Daniela relatou os apontamentos feitos 42 

após a revisão e ressaltou a importância de continuar os estudos da Tabela de 43 

Coparticipação, devido a sua defasagem e necessidade urgente de ampliar mais categorias 44 

para que os que ganham mais contribuam mais e os que têm menor salário contribuam com 45 

menos. Ficou como encaminhamento pautar o assunto para a próxima sessão, trazendo, 46 

assim, a resolução que trata da matéria para abrir os debates, solicitando também 47 

informações à Diretoria Executiva em relação ao assunto. Sendo esta preocupação 48 

consensual de todos os Conselheiros, foi aprovada por unanimidade a sua inclusão na 49 

pauta da próxima sessão. A Conselheira Daniela sugeriu que no voto da Conselheira Kátia 50 

conste, ainda, na letra a “e outros profissionais da saúde” e na letra b “e internação 51 

ambulatorial”. Foi consignado pelo Conselheiro Luís Fernando, e logo após, pelo 52 

Conselheiro Roberto, que o texto sistematizado, como já fora objeto de aprovação pelo 53 

Conselho, somente pode admitir correções quanto a erros materiais, não abrangendo o 54 

mérito, reafirmando que o mérito referido pela Conselheira Daniela está contemplado no 55 

texto sistematizado. A Conselheira Eunice registrou que, como a bancada da FESSERGS 56 

ficou afastada das reuniões do Conselho Deliberativo, por estarem fazendo parte do 57 

Movimento Unificado dos Servidores do Estado, os assuntos que foram votados e 58 

aprovados, contrariando a opinião da bancada, serão novamente discutidos quando o 59 

projeto for para aprovação junto à Assembleia Legislativa. No mesmo sentido a Conselheira 60 

Daniela se manifestou em relação à posição do CPERS/Sindicato. O Conselheiro Heriberto 61 

destacou a importância deste momento, sendo a primeira vez que o Conselho Deliberativo 62 

conseguiu analisar amplamente, no âmbito interno, uma minuta de anteprojeto, sem que 63 

tenha havido surpresas em relação ao encaminhamento direto à Assembleia Legislativa pela 64 

Direção do Instituto, chegando assim a um denominador comum, mesmo não sendo este 65 

consenso de todos. O Conselheiro proferiu um elogio a todos os Conselheiros e à equipe da 66 

secretaria, os quais se empenharam na condução do trabalho, e em especial ao esforço e 67 

dedicação da Conselheira Relatora Kátia Terraciano Moraes e do Conselheiro Luís 68 
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Fernando Alves da Silva, principalmente pelo trabalho de sistematização das votações do 69 

Conselho, bem como os trabalhos da secretaria, a cargo da Secretária Eliana Alves Maboni. 70 

No mesmo sentido o Conselheiro Roberto se manifestou em relação à fala do Conselheiro 71 

Heriberto. A Conselheira Kátia disse ser um dia especial para ela pelo fato de, após muito 72 

estudo, poder estar hoje apresentando o relatório, agradecendo em especial a colaboração 73 

fundamental do Conselheiro Luís Fernando, pela clareza, dedicação e sistematização do 74 

trabalho, bem como dos Conselheiros e da equipe da secretaria. O Conselheiro Luís 75 

Fernando agradeceu às manifestações dirigidas a sua pessoa e destacou a forma de 76 

trabalho de sistematização como uma tentativa de contribuir para o grupo. Na sua fala, 77 

agradeceu a todos os integrantes do Conselho Deliberativo e registrou o trabalho, dedicação 78 

e empenho de todos para a construção e elaboração desta minuta. O Conselheiro destacou 79 

que, a partir da assunção do Presidente do Instituto Alfredo Pezzi Parode, na Direção deste 80 

Instituto, houve aceleração neste estudo, que culminou hoje com o término do estudo do 81 

anteprojeto. O Presidente Cláudio Martinewski louvou o Conselho Deliberativo por ter 82 

concluído a sistematização da Lei Complementar, enfatizando que o Conselho propiciou 83 

uma contribuição muito importante nas questões do IPE-Saúde e parabenizando a todos 84 

pelo envolvimento no trabalho. Sendo o relatório com as ressalvas registradas em ata e com 85 

o encaminhamento que deverá ser remetido à Direção do Instituto o Processo nº 20648/15-86 

0, com o anteprojeto e com a apensação do Processo nº 71718/13-5, para apreciação 87 

conjunta, por tratar da mesma matéria, aprovado por unanimidade.  Dando continuidade ao 88 

segundo ponto de pauta, que trata da repercussão da aprovação do PLC nº 303/2015, 89 

referente à Previdência Complementar, passou-se a palavra para o Diretor Ari Lovera, 90 

presente a esta sessão e convidado para falar sobre o assunto. Iniciou sua fala citando os 91 

três Regimes Previdenciários: Regime Geral de Previdência Social – RGPS; Regime Próprio 92 

de Previdência Social – RPPS/RS; e Regime de Previdência Complementar – RPC.  Em 93 

relação ao PLC nº 303/2015, destacou que o mesmo é de caráter facultativo e que 94 

abrangerá todos os Servidores Públicos Estaduais que ingressarem no serviço público a 95 

partir da data da publicação do ato de instituição do RPC/RS e servidores que já estejam 96 

vinculados ao RPPS, desde que façam a opção, não atingindo os Militares. O Diretor Ari fez 97 

uma explanação com lâminas em relação ao assunto, sendo o material enviado para os 98 

Conselheiros por email e arquivado na secretaria para disponibilizar a quem desejar. A 99 

Conselheira Eunice relatou:  „‟Eu queria parabenizar o Diretor Ari, pela bela apresentação. 100 

Mas agora passo a fazer um desabafo, porque esta questão da Previdência que foi posta 101 

pelo atual Governo só veio enfraquecer o IPÊ, nós sabemos disso, o assunto não é novo. 102 
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Em 2004 tivemos um movimento em defesa da Previdência onde participaram 74 entidades, 103 

e a própria União Gaúcha, que na época era presidida pelo Desembargador Carlos Rafael. 104 

O então Governador da época solicitou para as entidades um projeto, e então assim o 105 

fizemos. Foram muitas horas de estudos, discussões e muito trabalho desses abnegados 106 

colegas, e faço isso dizendo que o folder onde consta as 74 entidades, que a Conselheira 107 

Kátia trouxe aqui enquanto falava do IPE-Saúde, assinaram também o projeto da 108 

Previdência, em conjunto com a União Gaúcha a qual na época foi criada para tratar de 109 

Previdência. Todas essas entidades foram signatárias desse Projeto, o qual se encontra 110 

arquivado na Assembléia Legislativa. Lamento neste momento nós termos permitido, pela 111 

nossa falta de ação, deixamos este projeto ser aprovado, lamento que vem a nosso 112 

conhecimento os argumentos técnicos somente neste momento. Eu estou muito preocupada 113 

e pergunto ao Sr. Diretor se o senhor sabe se a União Gaúcha teve participação na sua 114 

elaboração? O Sr. como Diretor de Previdência desse Instituto tomou conhecimento antes? 115 

Na realidade nós sabemos o que vai dar lá na frente, já tivemos tantos outros fundos de 116 

previdência que faliram e terminaram deixando as pessoas desamparadas. Sabemos que o 117 

que se inicia terá um custo inicial muito alto para o Estado, que já tem tantos problemas 118 

financeiros. Preocupa-me sim como o Sr. Diretor de Previdência, não tomou conhecimento 119 

desse projeto. É sinal que eles não estão dando a mínima para o nosso tão querido IPÊ. 120 

Essas são as minhas perguntas e desabafos. E a minha Entidade, que lá em 2004 assinou 121 

um projeto, hoje não poderia dizer outra coisa, pois tenho coerência e convicção com o meu 122 

trabalho. ‟‟ O Diretor relatou que, tão logo teve conhecimento do encaminhamento do projeto 123 

à Assembleia Legislativa, provocou várias discussões dentro da União Gaúcha, da qual faz 124 

parte, e foram colocadas várias preocupações em relação a este Projeto. Destacou que não 125 

há necessidade de um novo Regime de Previdência Complementar, porque o Regime de 126 

Previdência Capitalizado é um Regime novo criado em 2011, FUNDOPREV, e ainda não 127 

pode ser avaliado. A Conselheira Eunice agradeceu a fala do Diretor Ari e disse que sabe 128 

que ele não fez parte da elaboração do PLC nº 303/2015 e que estaria junto na luta para 129 

que o mesmo não fosse aprovado, porque o IPERGS é nosso e os Servidores e as 130 

entidades de classe não estão dando conta da luta para derrotar estes projetos.  A 131 

Conselheira Kátia destacou que não existe a menor possibilidade de a União Gaúcha ter 132 

qualquer tipo de participação neste projeto, não compactuando em nenhum momento com a 133 

elaboração do mesmo, estranhando o questionamento, justamente porque a União Gaúcha 134 

tem combatido sistematicamente a intenção de implantar a previdência complementar. 135 

Destacou ainda, que é de conhecimento público que o autor do PLC nº 303/2015 é o 136 
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Secretário Adjunto da Casa Civil, Dr. José Guilherme Kliemann. O Presidente Cláudio 137 

Martinewski lembrou que a criação da União Gaúcha está fundamentada em especial contra 138 

a privatização da previdência. Logo após, agradeceu a participação do Diretor Ari pela 139 

disponibilidade em atender ao convite do Conselho Deliberativo. Nos Assuntos de Ordem 140 

Geral, o Presidente Cláudio Martinewski destacou que recebeu uma notícia no sentido de 141 

que o Governo do Estado está estudando a possibilidade para que a contribuição do IPE-142 

Saúde saia da base de cálculo do imposto de renda, havendo assim, mais um incentivo para 143 

o segurado sair do IPE-Saúde. O Conselheiro Édino ficou de verificar como está o 144 

encaminhamento em relação ao assunto e trazer as informações para a próxima sessão.   145 

VII) Pauta da próxima sessão: 1) Sabatina do candidato ao cargo de Diretor de Saúde do 146 

Instituto e, após, votação; 2) Discussão a respeito da Tabela de Coparticipação. VIII) 147 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 148 

sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 149 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 150 

Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*- 151 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 07 de outubro de 2015.  152 

 153 

                   Eliana Alves Maboni                            Cláudio Luís Martinewski 154 

                   Secretária do Conselho                         Presidente do Conselho 155 

 156 


