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ATA 21ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Ao oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 16 horas e 15 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 

terceira 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 extraordinária, que contou com a presença dos Conselheiros: 8 

Bayard Schneider Bernd, Carlos Eduardo Prates Cogo, Eunice Terezinha Cardozo 9 

Bello, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O 10 

Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. O 11 

Conselheiro Antonio Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente, Eni Cavalheiro 12 

Ferreira. O Conselheiro Édino José Alves foi substituído por seu suplente, Eduardo Jaeger. 13 

As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Luís 15 

Fernando Alves da Silva e Heriberto Roos Maciel. III) Leitura e aprovação da ata da 16 

sessão anterior: Não foi feita a leitura da ata da sessão anterior. IV) Correspondências 17 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: 18 

Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão extraordinária, 19 

o Presidente Cláudio Luís Martinewski passou a palavra para o Conselheiro Paulo César 20 

Balardin, proceder a leitura do relatório do parecer do Processo nº 047285/15-0, que trata da 21 

alienação de imóvel do Instituto. Após relato e parecer favorável, a Conselheira Kátia pediu 22 

vista do Processo para se apropriar melhor do assunto. Dando continuidade, o Presidente 23 

relatou que verificou no site do IPERGS e não consta a publicação, no link do Conselho 24 

Deliberativo, do texto do anteprojeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Sistema de 25 

Assistência à Saúde e o Fundo de Assistência à Saúde FAS/RS e dá outras providências, 26 

conforme deliberado na última sessão. Sugeriu oficiar à Presidência do Instituto requerendo 27 

informações acerca do cumprimento da solicitação feita pela Secretária do Conselho, bem 28 

como solicitou que os Conselheiros conversem com suas entidades para sugerir as medidas 29 

a serem adotadas caso não ocorra a publicação. O Presidente ainda registrou o Ofício GP 30 

nº 072/2016, resposta ao Ofício CD nº 08/2016, o qual informa que a proposta de 31 

modificação legislativa de alteração da Lei nº 7.672/82 ainda não foi formalizada em 32 

processo interno desta Autarquia e, por conseguinte, não ocorreu formalmente o 33 

encaminhamento à Casa Civil, haja vista que, após a conclusão dos estudos, a proposição 34 
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será encaminhada para a apreciação da Diretoria Executiva e, em sequência será 35 

encaminhada ao Conselho Deliberativo. A Conselheira Vera registrou a continuação da 36 

greve dos professores e agentes educacionais do Estado, bem como sua preocupação em 37 

relação a comentários no sentido de que o Estado estará extinguindo ou remanejando a 17ª 38 

Coordenadoria Regional de Educação e a 14ª Coordenadoria Regional de Saúde que têm 39 

sede em Santa Rosa, assim como em outras regiões nas quais está acontecendo o mesmo 40 

processo. Solicitou o registro, em nome das entidades classistas, em relação à preocupação 41 

do Estado em se reduzir, pois não é essa a vontade da classe dos trabalhadores, sendo o 42 

CPERS contrário ao fechamento de qualquer Instituição. Na sequência, o Presidente fez a 43 

distribuição do Processo nº 14192/16-2, que trata do Relatório de Auditoria da CAGE – 016-44 

63/2016, exercício 2015, ficando a responsabilidade de relato do parecer com o Conselheiro 45 

Bayard Schneider Bernd. VII) Pauta da próxima sessão: 1- Continuação da discussão em 46 

relação à proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, que dispõe sobre o Instituto de 47 

Previdência do RS; 2- Continuação da discussão do anteprojeto que trata da proposta de 48 

Reforma da Legislação do IPE-Saúde, versão proposta pela Presidência do Instituto; 3- 49 

Relato e votação do parecer do Processo nº 047285/15-0, que trata da alienação de imóvel 50 

do Instituto. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 51 

extraordinária às 17 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, 52 

que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 53 

Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-54 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 55 

Sala de reuniões, 08 de junho de 2016. 56 

 57 

                   Eliana Alves Maboni                                    Cláudio Luís Martinewski 58 

                   Secretária                                                       Presidente  59 
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