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                          ATA DA 223ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala de 3 

sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 4 

prédio 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 Senhor Conselheiro, 6 

Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, 7 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 8 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, que contou com a presença 9 

dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Denise Zaions, Fábio Duarte 10 

Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia Elisa 11 

Pereira Trindade, Marina Lima Leal, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto 12 

Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 13 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 14 

parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Batista de Souza, Cláudio Luís 15 

Martinewski III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a ata da 16 

sessão anterior, por se tratar de um evento Solene em Homenagem aos 80 anos do 17 

IPE. IV) Correspondências Recebidas: Encaminhamento: Meno: Gp nº. 120/2011 18 

Assunto:GT do Sistema Estadual de Monitoramento de Convênios.  V) 19 

Correspondências Expedidas: Convite para a Sessão Solene dos 80 anos do IPE.  20 

Memo: Nº. 03, assunto: Publicação da Resolução CD Nº. 12; Ofício Nº. 38, assunto: 21 

Informação sobre Resolução Nº. 12. VI) Pauta: O Presidente do Conselho Fábio 22 

Duarte Fernandes convida para darmos início a sessão solene cantando o Hino 23 

Nacional Brasileiro, agradece a todos e todas pela presença, saúda a mesa que esta 24 

composta pelo, Prof. Valter Morigi, Presidente do IPE, Dr. Paulo Torelly, Procurador da 25 

Setorial da PGE, Dr. Paulo Sebastião G. Olympio, ex-presidente do Conselho 26 

Deliberativo, Dr. Bayard Schneider Bernd, representante dos Servidores do IPERGS e 27 

demais Conselheiros. Saúda os convidados que estão na platéia, Sr. Sergio Arnoud J. 28 

Arnoud, representando a FESSERGS, Srª Claudia Bacelar Rita, representando o 29 

SINDPERÍCIA, Srª Ilma Moraes, representando o SINAPERS, o Sr. Luiz Antonio Bins, 30 

repesentando do SINDIFISCO, o Sr. Flávio Pacotte Dall Agnol, representando o 31 

SINFEEAL, o Sr. Abel Henrique Ferreira, representando a AFISVEC, a Srª Fabiana da 32 
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Cunha Barth, representando a APERGS e o Sr. José Alfredo Santos Amarante, 33 

representando a FASP.  O Presidente Conselheiro Fábio Duarte Fernandes destaca a 34 

importância do Conselho para os servidores, da responsabilidade e representatividade 35 

que todos tem para com os segurados e associados. O Presidente da inicio a leitura da 36 

mensagem feita por todos os Conselheiros para a comemoração dos oitenta anos do 37 

IPE. “No momento em que o Instituto de Previdência do Estado completa 80 anos da 38 

sua fundação, o Conselho Deliberativo manifesta seu reconhecimento a todos aqueles 39 

que contribuíram para que o IPE chegasse até os dias de hoje, em especial os seus 40 

servidores e segurados que cada vez mais fazem com que o IPE seja uma referência 41 

Nacional em Sistema de Previdência e Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 42 

Importante salientar que o IPE, ao longo dos anos sofreu várias modificações em sua 43 

formatação e nunca deixou de ter presente sua principal orientação que é a busca 44 

constante da consolidação de um regime forte de previdência e atendimento adequado 45 

e célere dos seus segurados nas áreas da saúde. Isso é fruto do trabalho dos 46 

servidores do IPE que, ao longo do tempo nunca se furtaram de dedicarem horas de 47 

trabalho para a boa sustentabilidade da Instituição. Nos dias de hoje o IPE conta com 48 

um Conselho Deliberativo criado pela Lei 12.395 de 2005, a qual reestruturou o IPE, o 49 

Conselho Deliberativo é órgão superior e integrante da administração. O Conselho 50 

Deliberativo tem desenvolvido um papel fundamental na construção de um IPE mais 51 

forte, justo e sustentável. A gestão feita por meio de uma governança solidária e 52 

paritária, consubstanciada na igualdade de participação na ocupação dos cargos, dos 53 

doze membros, seis são representantes do Estado e seis são representantes dos 54 

servidores faz com que os segurados tenham maior participação nas decisões de 55 

gestão e possibilita um melhor acompanhamento de todos os processos e 56 

procedimentos realizados pela autarquia. Recentemente o Conselho Deliberativo teve a 57 

inclusão de novos conselheiros, em especial, na representação do Executivo e 58 

Legislativo. Aos poucos os novos conselheiros têm se apropriado da importância do 59 

Conselho. Os novos conselheiros têm tido a compreensão e colaboração dos 60 

Conselheiros mais antigos e experientes que prestam informações esclarecedoras no 61 

sentido de apoiar na gestão de modo adequado. O Conselho Deliberativo precisa que 62 

os servidores tenham um acompanhamento maior da gestão. Necessita que sejam 63 
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encaminhadas sugestões e opiniões sobre os mais variados assuntos que possam 64 

melhorar e adequar a prestação dos serviços aos segurados, tanto nas áreas da 65 

Previdência e da saúde. Assim, é importante que tenhamos um canal aberto para ouvir 66 

os servidores e associados, quer por meio de suas representações junto aos seus 67 

representantes de classe ou diretamente junto ao colegiado.  Por fim, queremos 68 

salientar que recentemente foram aprovadas leis na Assembléia Legislativa que irão 69 

possibilitar trilhar novos caminhos. O momento é de transformação e de consolidação 70 

de um IPE mais forte, solidário e sustentável. Precisamos ver o universo de 71 

possibilidades que se abrem nesse novo momento do IPE e da sociedade gaúcha para 72 

podermos cada vez mais garantir solidez, gestão qualificada e garantia de uma vida 73 

cada vez mais longa ao nosso IPE. Parabéns aos funcionários, direção e associados e 74 

vida longa ao nosso Instituto de Previdência do Estado”. Agradece a todos e todas pela 75 

presença e em seguida passa a palavra ao ex-presidente do Conselho Paulo Sebastião 76 

G. Olympio. O Ex-presidente Paulo sebastião G. Olympio, saúda  a mesa, saúda os 77 

Conselheiros e as entidades presentes, agradece a oportunidade de poder retornar a 78 

esse plenário, reviver aquilo que era seu cotidiano. Fala sobre a reestruturação da 79 

autarquia, especialmente na parte financeira. “Hoje vemos que saímos de um déficit 80 

negativo e passamos para um déficit positivo. Recebemos informações da vida diária 81 

do Conselho e sabemos que as preocupações continuam as mesmas. Estamos sempre 82 

em contato com as entidades e naturalmente podemos ajudar a construir um ente 83 

como este que é a razão de tranqüilidade dos servidores. Quero me colocar a 84 

disposição a autarquia das entidades aqui presente e desejar que todos tenham um 85 

êxito nessa missão, pois todos os nossos colegas pensionistas, aposentados e 86 

servidores apostam que as pessoas que estão envolvidas nesse processo estão dando 87 

o melhor de si e isso só vai melhorar o atendimento da Previdência, da Saúde. Temos 88 

certeza que o IPE não vai parar nunca, acreditamos que o corpo de negociação que 89 

dispõe a casa terá essas e outras demandas que irão se levantar, que são próprias de 90 

uma entidade que cresce. E nós estaremos sempre juntos para apoiar, no que for 91 

necessário. Muitas felicidades a nossa instituição por ter chegado aos oitenta anos. O 92 

Presidente do Conselho agradece as palavras do ex-presidente Paulo Sebastião G. 93 

Olympio e diz que elas são uma motivação para todos nós, passando assim para ele 94 
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uma recordação do IPE. Passa a palavra para o Presidente do SINDIPE, o Sr. Bayard 95 

Schneider Bernd que saúda o Presidente do Conselho e a todos da mesa, saúda os 96 

Conselheiros e as entidades presentes, saúda nossos colegas e associados em geral 97 

na pessoa do Presidente do IPE Valter Morigi. “Queremos dizer que é uma valiosa 98 

oportunidade para destacar os oitenta anos do  IPE, que ele seja cada vez mais forte, 99 

esse é o nosso propósito inabalável, e sempre lutar, como sempre fizemos 100 

historicamente, desde sua fundação, porque o melhor para o IPE é o melhor para o 101 

conjunto de segurados, dizer por fim que o SINDIPE está acompanhando e torcendo 102 

pelas melhorias do IPE, já houve melhorias na tecnologia, mas não podemos esquecer 103 

que o que é mais importante são as pessoas, e nós queremos que os funcionários do 104 

IPE aqui tenham, tanto na capital quanto no interior, condições favoráveis de trabalho. 105 

Assim o IPE vai ser sempre mais forte para todos nós e todos nossos familiares, muito 106 

obrigado. O Presidente do Conselho passa uma lembrança dos oitenta anos do IPE 107 

para o Presidente do SINDIPE e passa a palavra para o Presidente do IPE,  Valter 108 

Morigi, que saúda o Presidente do Conselho e a todos da mesa, saúda os Conselheiros 109 

e as entidades presentes, e principalmente os funcionários do IPERGS. “Nós estamos 110 

passando por pontos de refundação do IPE, ao completar oitenta anos, este Instituto 111 

passa por uma modernização tecnológica em algumas áreas e estamos engatinhando 112 

em algumas outras, nesses oitenta anos, durante muitos períodos, o Instituto se 113 

manteve graças ao esforço, a garra, a perseverança e o fato dos funcionários 114 

acreditarem que poderiam contribuir para que o Instituto ficasse cada vez melhor. Tem 115 

muito desses oitenta anos dos funcionários, além de que é um Instituto que atende 116 

também funcionários. Como todos sabem eu sou professor da Educação do Estado do 117 

Rio Grande do Sul e ouso dizer que grande parte dos meus colegas professores 118 

encontram no fato de ter o IPE uma motivação para continuar ligado ao magistério 119 

Estadual. Hoje o Instituto trabalha com a questão da saúde e da previdência, nós 120 

queremos ressaltar que assumimos o compromisso com o Instituto, para que ele se 121 

torne cada vez mais público, democrático, participativo e estamos neste momento 122 

trabalhando a reorganização do IPE enquanto gestor único do RPPS do Estado do Rio 123 

Grande do Sul. Queremos organizar isso e manter e até elevar o nível do atendimento 124 

da saúde para algo que o Dr. Cláudio Ribeiro chama de excelência. As condições que 125 
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nos apresentam para isso vocês conhecem, o Conselho já debateu, quanto ao número 126 

de servidores desse Instituto, e para isso nós defendemos desde o primeiro dia a 127 

realização do concurso público. Nós estamos trabalhando nessa semana com algumas 128 

atividades especiais, já enviamos convite a todos os nossos funcionários, que 129 

culminara com a vinda do nosso Governador Tarso Genro e com a inauguração do 130 

Museu do IPE, para contar um pouco da nossa história. No país todo, nós devemos ter 131 

dois ou três co-irmãos que tem oitenta anos de vida de previdência. Queremos cada 132 

vez mais nos orgulhar de dizer que somos funcionários do IPE. Parabéns a todos nós”. 133 

O Presidente do Conselho agradece a presença de todos e todas, convida todos a 134 

cantar o Hino Riograndense e da por encerrada a sessão. VII) Pauta da próxima 135 

sessão: (VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 136 

encerrada a sessão às 16h horas, do que, para constar, foi lavrado a presente ata, que 137 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 138 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-139 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 140 

 141 

                Sala Augusto de Carvalho, 10 de agosto de 2011.   142 

 143 

 144 

               Eliana Alves Maboni                          Fábio Duarte Fernandes, 145 

               Secretária do Conselho.             Presidente do Conselho.     146 
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