
 
Fl.211 

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 

 

211 

 

ATA 453ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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 terceira 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 

Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, Édino José Alves, Eunice 9 

Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís 10 

Fernando Alves da Silva e Roberto Max Liebstein. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi 11 

substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha 12 

especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente 13 

ata. II) Ausências justificadas: César Oliveira Rodrigues de Paulo, Daniela Fabiana 14 

Peretti Rivas e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 15 

anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 452 que, depois de aprovada, será 16 

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

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 18 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 19 

abertura à sessão, o Presidente Cláudio Luís Martinewski deu as boas-vindas ao Diretor-20 

Presidente, Sr. José Alfredo Pezzi Parode, e ao Chefe de Gabinete, Sr. Ivan Schaurich 21 

Barreto, passando de imediato a palavra para o Presidente do Instituto. O Presidente, que 22 

veio ao Conselho Deliberativo a convite dos Conselheiros, conforme ofício nº 40/2015, para 23 

esclarecer pontos em relação à Reforma da Legislação do IPE-Saúde, disse que o IPE 24 

representa os interesses de todos os servidores e que muitas mudanças são necessárias, 25 

tanto na saúde como na previdência, para que o Instituto possa exercer integramente sua 26 

responsabilidade legal e institucional.  Quanto ao encaminhamento do anteprojeto à Casa 27 

Civil, destacou: “A proposta que passou pelo Conselho está focada nas premissas de 28 

equilíbrio atuarial, segregação de massas e sustentabilidade em longo prazo e acolhemos o 29 

que entendemos ser importante para o sistema”. O Presidente destacou a participação do 30 

Conselho na construção da minuta do anteprojeto, inclusive sendo as entidades de classes 31 

proponentes do anteprojeto, porém esclareceu que algumas proposições não foram 32 

deferidas por não contemplarem as premissas estruturantes do anteprojeto.  Quanto à 33 

cobrança por dependentes, um dos pontos mais destacado como divergente entre a 34 
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proposta da Presidência e o Conselho, o Presidente relatou que no momento o Instituto tem 35 

319.000 (trezentos e dezenove mil) dependentes utilizando o Plano sem qualquer 36 

contribuição. A proposta seria uma contribuição simbólica que não acarretaria graves 37 

problemas para o segurado que irá fazer sua contribuição, porém seria de grande 38 

importância para o Instituto, estimando-se um valor de 200 (duzentos) milhões/ano. O 39 

Conselheiro Heriberto sugeriu que sejam encaminhados ao Conselho Deliberativo os pontos 40 

convergentes na minuta do anteprojeto de Lei, bem como os divergentes, para que os 41 

Conselheiros possam ter conhecimento em relação ao assunto. O Conselheiro perguntou ao 42 

Presidente Parode se os projetos enviados para a Casa Civil foram objetos de análise da 43 

Diretoria de Saúde e da Diretoria Executiva. O Presidente disse que, devido à falta de 44 

tempo, não houve manifestação das Diretorias. Na sequência o Conselheiro perguntou 45 

ainda, se houve um estudo referente às faixas de contribuição, destacando impacto ou a 46 

projeção aumentando o número de isenção para categorias de menor remuneração e em 47 

relação a um limitador pelo número de dependentes. Quanto as pensionistas o Conselheiro 48 

Heriberto perguntou, já que a  sinistralidade está ocorrendo por volta dos 60 (sessenta) a 65 49 

(sessenta e cinco) anos, não seria possível fazer um estudo com relação a todos os 50 

segurados que estão nesta faixa etária. O qual o Presidente respondeu que não houve 51 

estudo devido à falta de atuários no Instituto. O Conselheiro Paulo Cesar Balardin solicitou 52 

ao Presidente Parode a apresentação ao Conselho Deliberativo das duas minutas 53 

encaminhadas à Casa Civil, com justificativas em relação aos pontos divergentes. O 54 

Presidente relatou que a discussão vem se prolongando há muito tempo, inclusive sem 55 

cálculo atuarial, sendo que, agora, com o cálculo atuarial, se comprova que é impossível a 56 

sustentabilidade sem as mudanças propostas.  O Diretor-Presidente ainda relatou que pode 57 

se reunir com o Conselho e fazer uma construção conjunta, de forma que imediatamente ele 58 

possa ir até a Casa Civil a fim de realizar as mudanças propostas para que o projeto seja 59 

encaminhado à Assembleia Legislativa no início do ano de 2016. O Conselheiro Bayard 60 

falou da importância da discussão e dos esclarecimentos prestados para que os 61 

Conselheiros possam tomar decisões embasadas em cálculos atuariais, lamentando que a 62 

falta de esclarecimento possa ter ocasionado a motivação para a decisão tomada pelos 63 

Conselheiros nas discussões do anteprojeto.  A Conselheira Eunice lamentou o envio dos 64 

dois Projetos à Casa Civil, o que demonstra fragilidade do Conselho Deliberativo junto à 65 

Direção do Instituto, e destacou que apesar de um dos projetos enfatizar a convicção do 66 

Presidente do Instituto, as entidades estarão lá na Assembleia Legislativa para cumprir com 67 

o papel de lutar pelos direitos dos segurados. A Conselheira perguntou quanto à questão da 68 
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contribuição do servidor, qual o valor que foi encaminhado à Casa Civil, por dependente.  O 69 

Presidente Parode respondeu que varia de R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) a R$ 70 

67,00 (sessenta e sete reais). A Conselheira Kátia relatou que, quando o Conselho 71 

Deliberativo começou a analise do anteprojeto de Lei, não contava os cálculos da 72 

contribuição paritária dos poderes, pois não estavam incluídos os cálculos corretos e 73 

definitivos das contribuições dos dependentes, bem como a repercussão no orçamento do 74 

ano, também não estava concluído o déficit das pensionistas, chegando, assim, à conclusão 75 

que esse projeto foi construído e enviado para o Conselho Deliberativo sem respaldo 76 

atuarial.  A Conselheira destacou que o Conselho Deliberativo não é decorativo, portanto 77 

tem responsabilidade no que faz e este projeto demonstra muita fragilidade por não ter 78 

respaldo atuarial. O Diretor-Presidente disse que respeita o Conselho Deliberativo, porém a 79 

urgência no encaminhamento do anteprojeto à Casa Civil fez com que o anteprojeto fosse 80 

remetido ao Conselho com insuficiências atuariais, às quais poderiam ser solicitadas ao 81 

Instituto pelo Conselho e não foram. O Conselheiro Roberto falou sobre a importância da 82 

abertura que o Diretor-Presidente está dando para que o Conselho possa retomar alguns 83 

pontos pendentes devido à falta de acompanhamento atuarial. Devido ao adiantado da hora, 84 

o Conselheiro Luís Fernando fez um encaminhamento para retomar a discussão do dia 85 

06/01/2016, sendo possível discutir vários pontos que ainda estão pendentes. A proposta do 86 

encaminhamento foi acolhida pelos Conselheiros e pelo Diretor do Instituto com a 87 

possibilidade de chegar mais perto de um consenso nos pontos em que houve discordância. 88 

VII) Pauta da próxima sessão: 1- Continuação da discussão da proposta da Reforma da 89 

Legislação do IPE-Saúde – Presença do Presidente do Instituto José Alfredo Pezzi Parode; 90 

2- Relato e parecer do Processo nº 046325/15-0 – Política Anual de Investimentos – 91 

PAI/2015 – Conselheiro relator Édino José Alves; 3- Relatório e parecer do Processo nº 92 

027259/14-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2013 – Relator Luís Fernando 93 

Alves da Silva. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor 94 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 95 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 96 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*- 97 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 23 de dezembro de 2015.  98 

 99 

                   Eliana Alves Maboni                                   Cláudio Luís Martinewski 100 

                   Secretária do Conselho                                Presidente do Conselho 101 

 102 


