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ATA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 2 

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar 3 

do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

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

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela 7 

Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de 8 

Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antonio 9 

Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. As assinaturas foram 11 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 12 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo e Delmar 13 

Pacheco da Luz. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 14 

efetuada a leitura das Atas nº 06 e nº 07 que, depois de aprovadas, serão assinadas por 15 

mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente. IV) Correspondências 16 

Recebidas: Cópia do Ofício nº 10/2017. V) Correspondências Expedidas: Não houve 17 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente 18 

passou a palavra para o Conselheiro Bayard fazer suas considerações em relação ao Edital 19 

de Licitação do Poder Judiciário, referente à implantação de Plano de Saúde “alternativo” 20 

ao IPE-Saúde. O Conselheiro externou sua preocupação em “Proteger o Plano de Saúde 21 

do Instituto”, em nome da FESSERGS, Federação que representa junto ao Conselho 22 

Deliberativo, bem como de todos os segurados. Disse que, como já havia comentado em 23 

semanas anteriores, se concretizou a abertura do Edital para apresentação de propostas, 24 

no sentido de proporcionar um Plano Alternativo de Saúde aos Servidores do Judiciário e 25 

Magistrados, excluindo os seus pensionistas. Após explanação, em relação a alguns 26 

encaminhamentos já adotados pela Diretoria de Saúde do Instituto e às manifestações em 27 

relação ao enfraquecimento do Plano de Saúde do Instituto, alertou em relação ao disposto 28 

na Lei nº 12.395/05, que estabelece no seu art. 2º: “O IPERGS, Gestor Único do Regime 29 

Próprio de Previdência Social - RPPS/RS e do Sistema de Assistência à Saúde dos 30 

Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – IPE-Saúde”, registrando sua 31 

indignação em relação ao Tribunal de Justiça que estaria desrespeitando a Lei. O 32 

Conselheiro chamou a atenção sobre a gravidade do assunto e alertou em relação à 33 

importância da união de todos para, de forma conjunta, tomar as medidas judiciais cabíveis, 34 
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impedindo a ilegalidade do ato de gastar dinheiro público em um plano de saúde, em 35 

desrespeito a uma norma legal. O Conselheiro Antonio de Pádua reforçou a ilegalidade do 36 

ato, que quebra o paradigma da solidariedade. O Conselheiro Antonio Andreazza falou na 37 

defesa do IPE público e de qualidade, tanto na saúde quanto na previdência, registrando 38 

preocupação, estranheza e descontentamento com a atitude inoportuna do Tribunal de 39 

Justiça em relação a esse tipo de iniciativa. Asseverou que o CPERS/Sindicato está 40 

solidário na luta para que o IPE-Saúde não venha a ser prejudicado. O Conselheiro Roberto 41 

destacou que não sabe a extensão do prejuízo da criação de um plano alternativo, porém, 42 

mesmo respeitando a iniciativa, sabe dos efeitos negativos para o IPE-Saúde e para o 43 

servidor do IPERGS.  A Conselheira Kátia salientou que todos os presentes possuem como 44 

principal objetivo a proteção e defesa do IPE e destacou a importância da união de todos 45 

para promover o andamento do Processo nº 020648/15-0, que prevê modificações nas Leis 46 

nº 12.066 e 12.134/2004, reorganizando o IPE-Saúde, o qual já está aprovado pelo 47 

Colegiado, e tramita na Casa Civil. Ressaltou também a importância de dialogar com os 48 

representantes da categoria médica, pois não atendem o IPE-Saúde.  O Conselheiro 49 

Antonio Vinícius disse não ter a dimensão do prejuízo que vai ser o “plano alternativo”, para 50 

o IPE-Saúde, ressaltou que acredita que a ação do Presidente do Tribunal de Justiça está 51 

embasada em um assessoramento jurídico, porém não vê nenhum impedimento quanto ao 52 

questionamento em relação ao ato de gestão pública. O Conselheiro falou, ainda, da 53 

importância da auto-avaliação interna do IPE-Saúde, propondo alternativas para não perder 54 

os segurados, fazendo uma releitura do porquê isso tudo está acontecendo. O Conselheiro 55 

Bayard salientou que, conforme Lei nº 12.395/05, art. 9º, incisos VI, VII e VIII, o Conselho 56 

Deliberativo tem obrigação de acompanhar, avaliar e sair em defesa do IPE-Saúde. O 57 

Conselheiro Álvaro e o Conselheiro Édino falaram sobre a importância da reflexão em 58 

relação ao fato que está em discussão e salientaram que a motivação se dá devido à falta 59 

de qualidade do serviço do IPE-Saúde e reforçaram a fala da Conselheira Kátia em relação 60 

a importância do encaminhamento do Processo nº 020648/15-0, que prevê modificações 61 

nas Leis nº 12.066 e 12.134/2004. A Conselheira Vera trouxe a manifestação do 62 

CPERS/Sindicato, solicitando a publicação de uma Moção de Repúdio em relação à 63 

intenção do Tribunal de Justiça de instituir Plano próprio para os servidores e magistrados. 64 

Primeiramente, os Conselheiros encaminharam discussão e votação sobre a questão de 65 

possível ilegalidade no ato administrativo de instituir, via licitação, plano de saúde 66 

alternativo aos magistrados e servidores da justiça, com destinação de verba pública ao 67 

pagamento de plano privado. Na sequência, diante das indagações a respeito das fontes 68 
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legais que embasaram a medida do Judiciário, o Presidente, em leitura no exemplar do 69 

edital, citou a referência legal informada no mesmo, qual seja a Constituição Federal, a Lei 70 

de Licitações, o Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, a Lei dos Planos de 71 

Saúde, destacando a Resolução nº 207/2015, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Após 72 

extensa discussão, foi deliberado, por consenso, encaminhar pedido de avaliação e parecer 73 

acerca da legalidade do Edital do Tribunal de Justiça à Setorial da PGE no Instituto e ao 74 

Ministério Público de Contas.  A seguir, em relação à proposta de moção de repúdio, os 75 

Conselheiros discutiram a proposta, deram sugestões e encaminharam no sentido de 76 

alterar a expressão “moção de repúdio”. Como propostas alternativas surgiram as 77 

expressões “manifesta imensa preocupação em relação à pretensão” e “manifesta sua 78 

contrariedade à pretensão”. Em votação as propostas alternativas, foi aprovada, por 79 

maioria, a nota com a seguinte redação: “O Conselho Deliberativo do IPERGS manifesta 80 

sua contrariedade em relação a intenção do Tribunal de Justiça de instituir Plano de 81 

Saúde próprio para seus servidores e magistrados e as conseqüências advindas ao 82 

sistema IPE-Saúde”. Ficou deliberado, ainda, por consenso, enviar o documento ao 83 

Tribunal de Justiça, bem como solicitar ao setor de comunicação a publicação no site do 84 

Instituto. Deliberado, também, enviar o documento aos órgãos de imprensa. O Presidente, 85 

na votação a respeito das propostas de redação da nota, declarou abster-se de votar, 86 

destacando que as propostas são convergentes, apenas diferentes em relação à 87 

assertividade, manifestando, ainda, que isso não significa ausência de posicionamento em 88 

relação ao assunto, apenas não se manifesta neste momento, por haver em andamento 89 

expediente que questiona eventual postura do Presidente a respeito de fato relacionado à 90 

matéria, a qual será dada a resposta no momento adequado. Disse também que, em nome 91 

do princípio da ampla defesa, do respeito aos colegas e do respeito ao trabalho do relator, 92 

os Conselheiros terão a resposta em relação a sua conduta. Porém, no que diz respeito ao 93 

Plano de Saúde pretendido pelo Poder Judiciário, é evidente que com a colaboração que foi 94 

colocada nos encaminhamentos está clara sua posição desde o princípio, que é sempre em 95 

prol do IPE-Saúde.  O Presidente comunicou também que, de acordo com diálogo com o 96 

ex-deputado Otomar Vivian, terá agenda com a Presidência do Instituto, tão logo ocorra a 97 

sua posse, e que levará como assunto principal o PL que está na Casa Civil, que trata da 98 

reestruturação do IPE-Saúde. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard 99 

enfatizou a importância do estudo e aprovação do Regimento Interno do Conselho 100 

Deliberativo, proporcionando, assim, que segurados, servidores da casa e integrantes da 101 

platéia se manifestem nas sessões quando solicitarem. A Conselheira Kátia, relatora do 102 
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processo que altera o Regimento Interno do Conselho, distribuiu material para estudo e 103 

solicitou que, no prazo de duas semanas, os Conselheiros tragam suas considerações a 104 

respeito dos artigos. VII) Pauta da próxima sessão: Não foi definida a pauta da próxima 105 

sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 106 

horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de 107 

leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 108 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 109 

Sala de reuniões, 29 de março de 2017. 110 

 111 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 112 

                   Secretária                                                        Presidente  113 

 114 


