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                              ATA 235ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

 2 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às 16 horas e 30 3 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 4 

segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, 5 

realizou-se a sétima sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

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

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 8 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Luís 10 

Martinewski, Denise Zaions, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, 11 

Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira 12 

Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 13 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela Fabiana Peretti. 14 

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 15 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Batista de 16 

Souza. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 17 

leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por mim, 18 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências 20 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: O Presidente 21 

Conselheiro Fábio Duarte Fernandes inicia a sessão com o relato do Processo nº. 22 

43394-2442/11-5 – IPE ODONTO, feito pela Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon 23 

que vota favorável ao Processo. O Conselheiro Cláudio Luis Martinewski pede vista do 24 

Processo. Logo após, o Presidente convida para entrar o Diretor Administrativo-25 

Financeiro, Sr. Rui Osório Devincenzi, juntamente com seus Assessores, dando boas-26 

vindas aos convidados, sendo que, de imediato, passa a palavra para o Diretor-27 

Administrativo, que diz: “Agradecemos ao sermos recebidos por este Conselho, 28 

iniciamos a nossa gestão em abril. Sou funcionário da casa, me aposentei este ano e 29 

logo fui convidado para exercer a função de Diretor, atuando nesta linha de valorização 30 

do servidor público. Nota-se hoje que existe uma grande responsabilidade também dos 31 

Diretores, não mais só do Presidente da casa. Nós começamos com ações pequenas, 32 
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como mudar a imagem do IPE com uma simples pintura na garagem do prédio, pois 33 

isso afeta a auto-estima do servidor. Encaminhamos o Projeto da reestruturação do 34 

IPE, do quadro de pessoal, a contratação emergencial. Temos defasagem na área 35 

médica e atuarial, pela dificuldade de conseguir funcionários para assumir esses 36 

cargos, devido a nossa matriz salarial. Além disso, ainda temos muitas aposentadorias 37 

acontecendo dentro do nosso quadro de pessoal. Precisamos preparar o IPE para os 38 

novos funcionários darem continuidade. Com essas poucas palavras, me coloco à 39 

disposição dos Senhores Conselheiros”. A Conselheira Denise Zaions agradece a 40 

presença do Diretor e fala sobre a importância do relato dele neste Conselho e 41 

pergunta sobre o expediente administrativo que trata sobre o quadro de pessoal da 42 

Autarquia. Pede informação sobre o tramite do expediente e qual o seu grau de 43 

evolução. Porque já havendo um expediente administrativo, um plano já definido de 44 

cargos e salários entende-se que cabe a esse Conselho ratificar a importância do 45 

concurso público e reforçar, junto ao Executivo, a premência da efetivação deste 46 

concurso. O Diretor Administrativo-Financeiro diz ter passado esse Processo para 47 

Assessoria de Planejamento e Gestão no mês de maio, no qual foram colocadas 48 

algumas premissas dessa gestão: 1ª) A reestruturação organizacional do IPE; 2ª) 49 

Reorganização do quadro de pessoal, redefinição de carreira; 3ª) Matriz salarial; 4ª) 50 

Gratificação de atendimento, primar pelo bom atendimento ao segurado. O Conselheiro 51 

Cláudio Luis Martinewski pergunta se há um estudo específico na área Administrativo-52 

Financeira sobre o último reajuste dado aos prestadores de serviço. O Diretor Rui 53 

Osório Devincenzi deixa claro que o Diretor de Saúde é o responsável pela gestão da 54 

parte financeira da Saúde. Afirma ainda que na parte Administrativo-Financeira temos 55 

algumas questões que estamos preocupados que é o ajuste que temos que fazer a 56 

partir do exercício de 2010 em relação ao rateio das despesas da parte Administrativa 57 

do IPE, sendo preciso que a Previdência e a Saúde se responsabilizem pelo correto 58 

rateio”. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior fala da importância de reconstruir o 59 

Instituto de Previdência do Estado, colocando ainda que o Conselho tem um papel 60 

fundamental nesta reconstrução, não só a Diretoria Executiva. Portando, o Conselho 61 

precisa se apropriar e acompanhar esses projetos e dialogar para que se tenha 62 

harmonia na aplicação dos mesmos. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel, pede a 63 
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palavra e faz a seguinte colocação: “Pelo que eu entendi, o Sr. está se apropriando da 64 

questão dos custos colocados pela Diretoria Médica na situação deste resumo que nos 65 

foi entregue com relação à expectativa de redução de despesas do exercício de 2012. 66 

Então esses cálculos, em princípio, com relação à Co-Participação, Projeto 24 horas, 67 

rateio de despesas administrativas, solicitação eletrônica de exames, dívida de INSS, 68 

medicamentos, redundariam aqui numa redução de custo ao ano de R$ 69 

160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), para fazer frente aos R$ 70 

100.000.000,00 (cem milhões de reais) projetados de despesas pelo reajuste do Plano, 71 

é uma expectativa neste momento, feita pela Diretoria de Saúde”. O Diretor Rui Osório 72 

Devincenzi coloca que foi convidado para participar das reuniões, mas pouco contribui 73 

para as decisões ali tomadas, por falta de conhecimento. O Conselheiro Paulo Renato 74 

Pereira Lima pergunta ao Diretor: “Quando se constitui a Comissão Paritária, para 75 

discutir o Plano de Cargos e Salários dos Servidores? Será feito concurso e o Plano de 76 

Carreira ficará para depois? O Sr. considera o Projeto 24 horas, esse aprovado como 77 

sendo, efetivamente uma medicina preventiva? E os recursos alocados efetivamente 78 

irão surtir resultados ou poderíamos aplicar esses recursos de outra forma?”. O Diretor 79 

coloca: “O quadro que está efetivo permanece. Quanto à matriz salarial, devido à 80 

necessidade, vamos realizar o concurso e construir o nosso Plano de Carreira. 81 

Estamos conversando com o Sindicato, para fazer um trabalho em conjunto. A 82 

Administração vai encaminhar o concurso , simultaneamente, podemos formar um 83 

grupo para agregar nesta discussão de valorização do quadro do IPE. Principalmente 84 

dar a competência de atuar no RPPS. “Quanto ao 24 horas, só tenho opinião pessoal, 85 

mas, até onde eu acompanhei, não estava previsto a prevenção.” O Presidente 86 

cumprimentou o Diretor Rui Osório Devincenzi pelas palavras e disse que o 87 

reconhecimento da Direção em colocar um servidor no processo de decisão é 88 

fundamental para todos nós. O Conselho tem a responsabilidade de contribuir nesse 89 

processo da gestão de uma Autarquia. E que tem pautado as suas ações nesta direção 90 

de auxiliar a gestão e solidificar cada vez mais o IPE. Nos assuntos de Ordem Geral, o 91 

Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos coloca que encaminhou o Processo nº. 92 

54672-2442/11-4, que trata sobre assuntos da categoria de Servidores do IPE, pedindo 93 

diligência, para que, pessoalmente ou através dos demais diretores, informe 94 
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objetivamente quais dos pedidos já formulados pelo SINDIPE já estão tramitando, onde 95 

e a fase em que se encontram. Encaminhamentos: Acompanhar a evolução do 96 

Processo nº. 54672-2442/11-4. VII) Pauta da próxima sessão: 1) Reunião com o 97 

Diretor de Previdência; 2) Relato do Processo nº. 52437-2442/11-2, indicação para 98 

FUNDOPREV e FUNDOPREV/MILITAR. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 99 

tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 18h10min. Do que, para 100 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 101 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 102 

Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 103 

 104 

                Sala Augusto de Carvalho, 23 de setembro de 2011.   105 

 106 

 107 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 108 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     109 

 110 

 111 

 112 


