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ATA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 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 

primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 5 

Alves da Silva, Vice-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, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo 9 

Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e 10 

Roberto Max Liebstein. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada 11 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências 12 

justificadas: Cláudio Luís Martinewski, César Oliveira Rodrigues de Paulo, Daniela 13 

Fabiana Peretti Rivas e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da 14 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 453 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, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva deu as boas-vindas ao 19 

Diretor-Presidente, Sr. José Alfredo Pezzi Parode, passando de imediato a palavra para o 20 

Presidente do Instituto. O Presidente, em continuidade à reunião anterior, disse que esta 21 

sessão seria para estabelecer um critério de moderação para a questão dos dependentes e 22 

das pensionistas. Apresentou uma tabela de distribuição de segurados por categoria de 23 

consulta e número de dependentes, a qual os Conselheiros analisaram e discutiram pontos 24 

em relação à mesma. Ainda, na discussão, o Presidente ponderou ser possível isenção total 25 

da categoria 1 (um), independente do número de dependentes; isenção de contribuição a 26 

partir do 4º (quarto) dependente, até a categoria 4 (quatro); e redução de 50% (cinquenta 27 

por cento), a partir do 4º (quarto) dependente por segurado. O Presidente destacou sua 28 

preocupação com a situação financeira do Instituto e disse que a cobrança por dependente 29 

seria uma forma de amenizar o déficit, sem tornar oneroso para os dependentes, que hoje 30 

utilizam o sistema sem contribuição adicional. O Conselheiro Roberto perguntou ao 31 

Presidente Parode se existe algum estudo em relação à alteração no número de categorias, 32 

de 5 (cinco) para 9 (nove), já que a grande concentração de segurados com baixos salários 33 

do Estado está na categoria 5 (cinco). O Presidente Parode asseverou que no momento não 34 
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existe a possibilidade de ajustar as categorias devido à implicação do sistema financeiro e 35 

referiu que as mudanças estão sendo feitas dentro da lógica de preservação de patrimônio 36 

do servidor público. O Conselheiro Heriberto registrou que a distribuição das faixas ainda lhe 37 

causa preocupação. Neste sentido, solicitou que a Presidência assuma o compromisso de 38 

reestudar a tabela num curto período de tempo. O Presidente ponderou que no momento 39 

isso não é possível, pois resultaria na redução da receita projetada para amenizar a situação 40 

financeira do IPE-Saúde, porém, num futuro próximo, se as finanças do IPE-Saúde 41 

estiverem em condições positivas, será possível realizar esta revisão. O Conselheiro Álvaro 42 

destacou a importância de um estudo referente à Tabela de Coparticipação, devido ao 43 

acavalamento das faixas no nível 5 (cinco), resultando assim um maior equilíbrio em relação 44 

ao pagamento dos exames e consultas.  A Conselheira Eunice recordou que quando passou 45 

pelo Conselho o projeto do IPE-Saúde, a proposta máxima de contribuição do segurado era 46 

de R$ 33,00 (trinta e três reais) e agora na nova proposta o valor chega a R$ 67,00 47 

(sessenta e sete reais), o que torna inviável para os representantes de categorias de 48 

servidor aceitarem a proposta, ainda mais neste momento em que o Estado do Rio Grande 49 

do Sul não paga o salário dos seus servidores em dia, sendo o mesmo parcelado. Destacou 50 

que seria muito fácil aceitar esta proposta para resolver o problema do IPE-Saúde, caso os 51 

servidores estivessem sendo bem remunerados, recebendo um salário digno. A Conselheira 52 

destacou a precariedade do serviço prestado para o segurado e ressaltou que é impossível 53 

justificar neste momento o aumento de contribuição e que certamente não haverá a 54 

possibilidade de fugir da discussão na Assembleia Legislativa.  O Presidente Parode disse 55 

que o Rio Grande do Sul é um dos poucos Estados que possui o privilégio de ter um Plano 56 

de Saúde, porém respeita a posição da Conselheira como representante sindical. Lembrou 57 

que, quanto à questão de buscar as condições para que o servidor tenha um atendimento 58 

de qualidade, o IPE está pagando os fornecedores rigorosamente em dia e todas as 59 

contrariedades devem ser denunciadas. O Conselheiro Heriberto lembrou a primeira visita 60 

do Presidente Parode ao Conselho, na qual disse que a contribuição dos dependentes era 61 

“moral, ética e simbólica” e solicitou novamente, independente da posição das entidades 62 

classistas, que os Conselheiros tenham a possibilidade de ter o estudo de uma nova 63 

distribuição das faixas de categorias e a equalização destes valores para a questão dos 64 

dependentes. O Presidente Parode concordou em fazer uma simulação, em tempo para que 65 

seja encaminhado para Assembleia Legislativa, de uma tabela específica para a questão 66 

dos dependentes.  O Conselheiro Roberto destacou a situação do funcionalismo público que 67 

não tem tido aumento de salário e nem perspectiva do mesmo e salientou a importância e a 68 
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necessidade de um controle efetivo das despesas, de modo que sugeriu que, juntamente 69 

com as entidades de classe, seja convidado o Diretor Médico do Instituto, que é classista, 70 

para realizar um enfrentamento junto ao Grupo Paritário. Sugeriu, ainda, convidar o Diretor 71 

de Saúde para falar sobre o assunto. O Conselheiro parabenizou o Presidente em relação à 72 

negociação com as Prefeituras. O Presidente falou da importância do equilíbrio da receita e 73 

das despesas. O Conselheiro Gustavo Borsa Antonello perguntou ao Presidente se foi 74 

elaborado um terceiro texto para envio à Casa Civil e quem elaborou. O Presidente Parode 75 

disse que o texto aprovado pelo Conselho foi enviado junto com um novo texto elaborado 76 

pela Presidência, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado, acolhendo alguns pontos 77 

aprovados pelo Conselho. Destacou que esta matéria é de competência do Poder 78 

Executivo, não sendo obrigatório o envio ao Conselho, porém por sua decisão tramitou no 79 

Conselho. A Conselheira Eunice fez uma referência à Lei nº 12.395/2005, na qual no artigo 80 

9º, letra d, estabelece: “Compete ao Conselho Deliberativo a adoção de novos planos de 81 

benefícios, inclusive complementares, serviços, ou alteração dos vigentes”.   O Presidente 82 

disse que consultou a Procuradoria Geral do Estado, em relação à legislação vigente, para 83 

alterar e não para mudar a própria legislação, sendo que no caso o Poder Executivo detém 84 

plenos poderes para alterar a legislação. O Conselheiro Bayard reforçou a fala dos 85 

Conselheiros, dizendo que o salário dos servidores do Instituto é muito baixo e por isso 86 

ocasiona a rotatividade de funcionários novos do novo concurso. O Conselheiro Édino falou 87 

da importância de se fazer um link das ações que precisam ser encaminhadas e das 88 

despesas que geram para o Instituto. O Presidente Parode disse que foi feito este trabalho e 89 

que existem várias ações encaminhadas. O Vice-Presidente perguntou ao Presidente 90 

Parode em que sentido existia um compromisso dele com o Tribunal de Contas e com a 91 

FAMURS, para encaminhar o anteprojeto até julho/2015. O Presidente Parode esclareceu 92 

que com o Tribunal de Contas, em função da fiscalização, e com a FAMURS, devido a um 93 

prazo que os Municípios tinham recebido em cima de uma inspeção extraordinária do 94 

Tribunal de Contas que teria acontecido em 2014.  O Vice-Presidente disse ao Presidente 95 

Parode que, na condição de integrante da Mesa do Conselho, uma das obrigações é 96 

defender de forma inflexível todas as posições desse Colegiado. Relembrou a fala do 97 

Presidente quanto a sua colocação que não necessariamente fosse uma atribuição do 98 

Conselho Deliberativo aprovar o projeto de lei, porém sustentou que, se iniciado um 99 

processo da Diretoria Executiva, a qual enviou ao Conselho Deliberativo a discussão e 100 

deliberação sobre a matéria, do ponto de vista formal passa a ser de responsabilidade do 101 

mesmo. Destacou que, no âmbito do Instituto, o projeto que deve ir para a Casa Civil é o 102 
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aprovado pelo Conselho, porém, se a Casa Civil quiser remeter outro, isso faz parte de sua 103 

competência, estando ela em patamar superior. O Vice-Presidente disse que no Conselho o 104 

anteprojeto foi discutido quanto ao ponto de vista ideológico, técnico, procurando 105 

estabelecer o equilíbrio atuarial e se chegou ao resultado final, sendo que em alguns pontos 106 

ocorreram algumas abstenções, portanto esta é a posição do Conselho que deve ser 107 

defendida. O Presidente Parode disse que em nenhum momento deixou transparecer que 108 

não estava considerando e respeitando as posições do Conselho, muito pelo contrário, por 109 

isso foram encaminhadas as duas propostas, uma elaborada pelo Conselho e outra pela 110 

Presidência, e lembrou que a presença dele nesta sessão vem no sentido de uma 111 

disposição pessoal do Presidente de buscar uma moderação em cima de dois pontos bem 112 

polêmicos, que é a questão dos dependentes e das pensionistas. O Conselheiro Heriberto 113 

perguntou ao Presidente qual a proposta sugerida para as pensionistas. O Presidente 114 

Parode disse que, conforme cálculo atuarial, a alíquota necessária seria 6,9% e sugeriu uma 115 

alíquota suplementar de 0,7% somente para os servidores, não considerando a contribuição 116 

dos Poderes da parte patronal. A Conselheira Kátia perguntou se o mês de dezembro foi o 117 

único de referência e se esse seria suficiente para a base de cálculo, pois neste mês o 118 

segurado de modo geral gasta mais para realizar seus exames de rotina, respondendo o 119 

Presidente que sim, pois foi o que foi possível fazer. Após ouvir as considerações finais pelo 120 

Presidente do Instituto, o Vice-Presidente agradeceu a presença do Diretor-Presidente e 121 

ficou de conversar com o Colegiado a fim de firmar ou reafirmar posição em relação ao 122 

assunto. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Édino solicitou pautar o Plano Anual 123 

de Investimentos – PAI/2016, para a próxima sessão, dia 03/02/2016. O Vice-Presidente 124 

sugeriu convidar o Diretor de Previdência Ari Lovera para falar em relação ao assunto, o que 125 

foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Ficou combinado que em caso 126 

de urgência será chamada uma Sessão Extraordinária. A Conselheira Eunice registrou a 127 

denúncia feita pela Sra. Gislaine Margarida Rodrigues, segurada do Instituto, a qual internou 128 

sua mãe no Hospital Beneficência Portuguesa e registrou uma série de irregularidades. A 129 

servidora registrou queixa na Delegacia de Polícia, no Ministério Público, na Ouvidoria do 130 

Hospital e agora está abrindo um Processo junto ao Instituto para que o mesmo tome 131 

ciência do assunto, podendo, assim, tomar as providências devidas. Ficou deliberado que a 132 

secretaria do Conselho ficará acompanhando o Processo. VII) Pauta da próxima sessão: 133 

1- Relato e parecer do Processo nº 046325/15-0 – Política Anual de Investimentos – 134 

PAI/2016 – Conselheiro Relator Édino José Alves; 2- Relatório e parecer do Processo nº 135 

027259/14-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2013 – Relator Luís Fernando 136 
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Alves da Silva. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Vice-137 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 138 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 139 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. -*-*-* 140 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 06 de janeiro de 2016.  141 

 142 

                   Eliana Alves Maboni                                   Luís Fernando da Silva 143 

                   Secretária do Conselho                                Vice-Presidente do Conselho 144 

 145 

 146 


