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ATA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 3 

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar 4 

do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 5 

terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 6 

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 7 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela 8 

Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio 9 

Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Delmar Pacheco da Luz, Édino 10 

José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O 11 

Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por seu suplente Gustavo 12 

Borsa Antonello. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi substituído por seu suplente 13 

Alexandre Wagner Silva Bobadra. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros e Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura 16 

e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a ata nº 30. IV) Correspondências 17 

Recebidas: Processo nº 17/2442-0013693-0, PAI/2018; Ofício nº 021/2017, da 18 

FESSERGS. V) Correspondências Expedidas: Ofícios para a Comissão de Segurança e 19 

Serviços Públicos e Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.  VI) 20 

Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente Luís Fernando informou o 21 

recebimento de cópia de Ofício da FESSERGS, enviado para a Presidência do Instituto, 22 

com solicitação de recondução do Diretor de Saúde Alexandre Escobar ao cargo ao qual se 23 

dera a sua exoneração nesta manhã, em razão de imposição da Lei nº 10.990/97. A 24 

entidade solicita, no oficio, ao Presidente da autarquia que gestione junto ao Governador do 25 

Estado a possibilidade de excepcionar a situação do Diretor de Saúde em razão da 26 

importância da continuidade do seu trabalho na Diretoria. Na sequência, o Presidente 27 

passou à distribuição do Processo nº 17/2442-0013693-0, que trata da Política Anual de 28 

Investimentos - PAI/2018, ficando a responsabilidade de relatório e parecer com o 29 

Conselheiro Édino José Alves. Ainda antes de passar à pauta, o Presidente comunicou 30 

que, conforme deliberado pelo colegiado, está encaminhando Ofício ao Presidente da 31 

Comissão de Segurança e Serviços Públicos e ao Presidente da Comissão de Saúde e 32 

Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, solicitando que proporcione Audiência Pública, 33 
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para tratar dos PLs que envolvem o Projeto de Especialização do IPERGS. Também, em 34 

obediência ao deliberado, conseguiu agendar para amanhã, dia 19/10, quinta-feira, reunião 35 

com as Entidades de Classe CPERS, FESSERGS e União Gaúcha, para que as referidas 36 

entidades tenham conhecimento das preocupações do Conselho, e possam analisar a 37 

questão do projeto de separação da autarquia, bem como tomar as providencias que lhes 38 

estejam afetas em relação às matérias. Na sequência, abordando a matéria de pauta, 39 

passou a palavra para a Dra. Cláudia Kraemer, Procuradora da Setorial da PGE, para que 40 

a mesma explanasse ao Conselho as suas impressões, informações e fundamentos que 41 

embasaram os PLs, que tratam do Projeto Especialização. A Dra. Cláudia fez um breve 42 

relato em relação aos mesmos, destacando que uma das razões dos PLs foi um 43 

apontamento, que diz respeito à notificação recebida pelo Estado no final do ano de 2016, 44 

pelo Ministério da Previdência, por não ser o IPERGS, Gestor Único do Regime Próprio de 45 

Previdência, sendo que o IPERGS conseguiu em agosto renovar a CRP, com validade até 46 

fevereiro/2018 (PLC 206/2017). Foram discutidos ainda vários pontos referentes aos PLs, 47 

tais como: patrimônio do IPE; pecúlio; carteira habitacional; divisão de despesas entre IPE-48 

Saúde e Previdência (50% para cada uma); coparticipação; programas especiais sobre 49 

prevenção (o que será considerado), pensionistas (responsabilidades e contribuição); 50 

adesão ou não ao IPE-Saúde; inconstitucionalidade ou não dos PLs que envolvem o 51 

Projeto Especialização. Quanto ao Patrimônio Imobiliário do IPERGS, os Conselheiros 52 

demonstraram indignação e contrariedade em relação à transferência, para ser 53 

administrado pelo Estado (conforme PL nº 211/2017), sendo que, conforme palavras do 54 

Conselheiro Roberto, “eles são um ponto de equilíbrio para o setor financeiro do FAS”. A 55 

Dra. Cláudia mencionou parecer da PGE sobre a questão da gestão dos imóveis e ficou de 56 

encaminhar para o Conselho o Parecer que trata do assunto. O Conselheiro Antonio de 57 

Pádua, em relação à divisão de despesas entre o IPE Saúde e IPE Prev, destacou que o 58 

fato já foi ponto de apontamento da CAGE, salientando que a Previdência possui receita 59 

muito maior do que a da Saúde. O Conselheiro ainda deu enfoque ao PL nº 211/2017, 60 

destacando fragilidade quanto à estrutura básica que mantém 2 (dois) diretores e não 61 

contempla cargos de enfermeiros e vice-presidente. O Conselheiro destacou, ainda, a falta 62 

de contribuições importantes que já tinham sido estudadas e que faziam parte do 63 

anteprojeto do IPE-Saúde. Quanto ao anteprojeto, os Conselheiros relembraram o trabalho 64 

feito em relação ao Processo nº 020648-2442/15-0, que trata da Proposta de Alteração das 65 

Leis Complementares nº 12.066/04 e nº 12.134/04, destacando desconforto e 66 
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inconformidade com o desrespeito em relação ao Conselho Deliberativo, que sequer foi 67 

comunicado em relação aos novos PLs. O Presidente lembrou que, quando da assunção 68 

do Presidente da autarquia ao cargo, “havia uma promessa de diálogo com o Conselho, 69 

porém isso não aconteceu”, eis que o Conselho foi apenas comunicado do Projeto e só 70 

teve acesso aos textos dos projetos quando estes já haviam sido protocolados na 71 

Assembleia Legislativa. A Dra. Cláudia se referiu ao anteprojeto estudado no Conselho, 72 

dizendo que o mesmo contribuiu com alguns conceitos, na criação dos PLs, bem como 73 

outros Planos de Saúde, como o do Estado de Goiás. A Conselheira Vera demonstrou 74 

preocupação em relação ao PLC nº 212/2017, o qual no art. 19, parágrafo único, faz a 75 

seguinte referência: “O IPE Saúde poderá instituir Programas Especiais para disponibilizar 76 

serviços ou procedimentos de prevenção a doenças, cuja participação é opcional, mediante 77 

solicitação e mensalidade específica [...]”. Na sua fala, alegou falta de clareza na redação 78 

do texto, podendo caracterizar ser um “Plano Seletivo”. Na sequência, a Conselheira Kátia 79 

demonstrou preocupação devido à falta de clareza em relação à classificação dos exames, 80 

acerca de quais serão considerados prevenção ou diagnóstico, reforçando a necessidade 81 

de discussão e debate em relação ao assunto. A Dra. Claudia asseverou que o IPE Saúde 82 

terá um plano básico e outros procedimentos poderão ser oferecidos por adesão para o 83 

segurado que tiver interesse. A Conselheira Vera destacou, também no PLC nº 212/2017, 84 

art. 30: “O usuário do Sistema IPE Saúde realizará o pagamento de parte das despesas 85 

com consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos, a título de 86 

coparticipação, em percentual de até 40%(quarenta por cento) [...]”, neste sentido 87 

demonstrou preocupação, dizendo que o assunto precisa ser discutido. A Conselheira Kátia 88 

fez referência ao art. 22, parágrafo único: “Os pensionistas que solicitarem inclusão no IPE 89 

Saúde após a publicação desta Lei Complementar, serão responsáveis pelo pagamento 90 

das contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 2º da Lei Complementar nº 91 

12.066/2004”. Neste sentido frisou: “a pensionista após a aprovação da Lei terá que pagar 92 

o dobro do IPE Saúde, pois ninguém quer pagar a paritária das pensionistas”. A 93 

Conselheira destacou que não entende o porquê, sendo que a pensionista passa a ser 94 

segurada e seus filhos dependentes e que gostaria que esta proposta viesse acompanhada 95 

do cálculo atuarial na nova matriz de financiamento do IPE Saúde. Quanto ao IPE Saúde 96 

firmar contrato, tendo por objetivo a cobertura assistencial prevista nesta Lei 97 

Complementar, a Conselheira Kátia disse ter uma descaracterização do Plano de Saúde. A 98 

Conselheira Vera reafirmou contrariedade em relação ao assunto em virtude da falta de 99 
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médicos e condições precárias no atendimento aos segurados principalmente no interior. A 100 

Dra. Claudia reforçou que o objetivo da separação é a agilidade das Autarquias, podendo 101 

assim beneficiar o usuário com maior qualidade no serviço.  A Dra. Cláudia ficou de 102 

encaminhar o Parecer da PGE, que impede o IPE Saúde de firmar contrato com a OAB.  O 103 

Conselheiro Alexandre levantou a possibilidade de os PLs serem inconstitucionais, porque 104 

eles não foram debatidos com o Conselho Deliberativo. Ressaltou que a FESSERGS irá 105 

entrar com liminar em relação ao assunto. A Dra. Cláudia alertou que não consegue 106 

enxergar a inconstitucionalidade dos PLs, por se tratar de uma Proposta de Governo, de 107 

um Plano de Assistência, a qual não necessita a aprovação do Conselho Deliberativo. O 108 

Presidente perguntou à Dra. Cláudia se existiu exigência legal de se separar o Instituto de 109 

Previdência do Estado, deixando um órgão de previdência e outro de saúde, para atender à 110 

questão do Gestor Único de Previdência. A Dra. Cláudia respondeu que não existiu a 111 

exigência legal, mas sim a necessidade de especialização, sendo uma questão política. O 112 

Conselheiro Delmar fez uma reflexão em relação à contribuição mensal do Plano de Saúde, 113 

destacando a importância de atualizar valores de contribuição, para manter a qualidade do 114 

plano, tornando atrativo e despertando o interesse do segurado e dos profissionais. O 115 

Presidente Luís Fernando citou o Ofício GP nº 003/2017, o qual trata da Notificação de 116 

Auditoria-Fiscal-NAF nº 237/2016, referente à auditoria realizada pelos auditores da Receita 117 

Federal, em exercício no Ministério da Fazenda, solicitando indicação para o Comitê de 118 

Investimento e solicitou que a NAF venha na íntegra para conhecimento do Conselho, 119 

sendo que na ocasião foram enviadas somente às páginas 80 a 91 do relatório de auditoria. 120 

A Dra. Cláudia se comprometeu de fazer o encaminhamento. O Presidente salientou que, 121 

em sendo analisados e aprovados os projetos 206 e 207, a Lei nº 12.395 estaria sendo 122 

revogada e, assim acontecendo, enquanto não analisados os projetos 211 e 212, há a 123 

possibilidade de se criar um vácuo legal em relação ao sistema de assistência à saúde. Na 124 

sequência, o Presidente perguntou como fica a dívida do Estado com o IPE-Saúde, 125 

inclusive apontada em mais de uma inspeção do Tribunal de Contas, respondendo a Dra. 126 

Cláudia que, como não foi alterada a Legislação do FAS, as dívidas continuam existindo. O 127 

Conselheiro Alexandre perguntou se irá ou não aumentar o custo do plano para o usuário, 128 

sendo respondido que, com exceção das pensionistas, não se pensou em aumentar custos, 129 

portanto o aumento ou não do custo se dará conforme cálculo atuarial. O Conselheiro 130 

Gustavo consignou o desejo que além das boas intenções do Governo em relação aos PLs, 131 

a nova formatação do Conselho seja ouvida e respeitada nas suas decisões.   VII) Pauta 132 
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da próxima sessão: Discussão em relação aos PLs, que tratam do Projeto Especialização; 133 

voto vista referente ao Processo nº 17/2442-0008737-9, que trata da Avaliação Atuarial 134 

2017 – RPPS.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 135 

16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de 136 

leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 137 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-* 138 

                                               139 

Sala de reuniões, 18 de outubro de 2017. 140 

 141 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 142 

                   Secretária                                                        Presidente 143 

 144 


