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                                     ATA 250ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Ao quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS, realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 7 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Claudia Bacelar Rita,  9 

Cláudio Batista de Souza, Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Iria 10 

Salton Rotunno, Izabel Beloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, 11 

Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos. A Conselheira 12 

Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana Peretti. O 13 

Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior foi substituído por sua suplente, Ilse Ledur. 14 

O Conselheiro Heriberto Roos Maciel foi substituído por seu suplente, André 15 

Fernando Janson Carvalho Leite. Conforme assinaturas apostas em folha 16 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 17 

presente ata. II) Ausência: Não houve conselheiros ausentes. III) Leitura e aprovação 18 

da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior 19 

que, depois de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 20 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Of. nº 50/2011, enviado pela 21 

FESSERGS, referente à solicitação de abertura de Processo de Vacância do cargo de 22 

Diretor de Saúde e sua conseqüente substituição; Of. nº 19/2011, enviado pela União 23 

Gaúcha, indicando para a Diretoria de Saúde o Sr. José Paulo Leal; Of. nº 21/2011, 24 

enviado pela União Gaúcha, declarando que o Dr. Cláudio Ribeiro não representa mais 25 

a União Gaúcha e declarando vaga a Diretoria de Saúde e recebimento dos Curriculum 26 

Vitae dos candidatos ao cargo de Diretor de Previdência, Sr. Ari Lovera e Ivan 27 

Schaurich Barreto.V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 28 

expedidas. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, inicia a 29 

sessão dando posse às representantes da União Gaúcha, Conselheira Cláudia Bacelar 30 

Rita, em substituição ao Conselheiro Cláudio Batista de Souza, e à suplente Kátia 31 
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Terraciano Moraes, em substituição ao suplente Cristiano Linhares de Menezes Borba. 32 

Colocou que é uma grande satisfação contar com a presença da Conselheira Cláudia 33 

Bacelar Rita, dizendo que sua experiência profissional irá enriquecer os debates do 34 

Conselho. Agradeceu ao trabalho do Conselheiro Cláudio Batista de Souza, dizendo 35 

que o mesmo sempre foi um orientador junto aos debates, em especial no que diz 36 

respeito ao trato das questões que envolvem o PAMES e à questão do idoso, sempre 37 

buscando a questão da justiça. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos, 38 

representante da bancada da União Gaúcha, falou sobre o carinho e admiração que 39 

tem em relação ao Conselheiro Cláudio Batista de Souza e também à Conselheira 40 

Cláudia Bacelar Rita, pela qual tem um carinho muito grande, pois aprendeu a admirar 41 

e respeitá-la pelos seus posicionamentos fortes e decisivos. Saúda a Conselheira 42 

Suplente, Kátia Terraciano Moraes, dizendo que é uma sindicalista determinada. 43 

Coloca, ainda, que estas aquisições do Conselho vão contribuir muito para o 44 

desenvolvimento das suas atividades. Saúda, também, a Dona Ilma Truylio Penna 45 

Morais, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas 46 

do RS – SINAPERS, falando do seu exemplo, experiência e disposição. O Conselheiro 47 

Cláudio Batista de Souza saudou aos colegas de bancada com os quais conviveu e 48 

muito aprendeu, semeou e colheu muitas coisas boas. Diz que sai fortalecido. Saúda 49 

as colegas que estão ingressando no Conselho, desejando-lhes um ótimo trabalho, 50 

reforçando que o nosso compromisso é com o funcionalismo. Agradeceu em especial 51 

ao Presidente Fábio Duarte Fernandes, dizendo que este vem conduzindo o Conselho 52 

de forma honrosa e brilhante, que espera que continue tendo esta postura gigante, 53 

atenciosa e educada. Enfim, saudou as bancadas e agradeceu a toda a equipe do 54 

Conselho Deliberativo pela atenção dispensada a ele. Neste momento, houve um 55 

debate sobre a sessão do dia 09/12/2011, sendo que o Conselheiro Antonio Eni dos 56 

Santos Lemes asseverou que não houve votação para substituição do Diretor de 57 

Saúde. Após um longo debate sobre o assunto, ficou decidido que este assunto será 58 

pauta na sessão do dia 16/12/2011. O Presidente Fábio Duarte Fernandes fala sobre o 59 

Regimento do Conselho que estabelece a recepção dos documentos em sessão, 60 

sorteios de nomes para formar uma Comissão de até três Conselheiros, com a 61 

condição de verificar os pré-requisitos para analisar a documentação dos candidatos.  62 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 2 

FLS.432                                                                       

 

432 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima sugere que a Comissão seja sorteada entre 63 

a bancada dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que foi aceito por todos 64 

os Conselheiros presentes, ficando, após sorteio, assim composta a Comissão: 65 

Conselheiro André Fernando Janson Carvalho Leite, Conselheira Iria Salton Rotunno e 66 

Conselheira Izabel Beloc Moreira Aragon. Após verificação e análise, pela Comissão, 67 

da documentação dos dois candidatos ao cargo de Diretor de Previdência, de modo 68 

que ambos preencheram os requisitos necessários e igualmente o requisito do artigo 69 

21 do Regimento Interno, foi chamado o primeiro, o Sr. Ari Lovera, para ser sabatinado, 70 

em observância ao critério da ordem alfabética. O candidato Ivan Schaurich Barreto 71 

retirou-se da sessão e aguardou na sala de espera. Ficou acordado que as perguntas 72 

feitas seriam as mesmas para os dois candidatos.  O Presidente fez a apresentação do 73 

candidato, Sr. Ari Lovera, e, logo após, passou a palavra para o mesmo fazer as suas 74 

considerações. Em sua fala, o Sr. Ari Lovera disse: “Saúdo o Conselheiro Presidente 75 

do Conselho, Fábio Duarte Fernandes, e os demais Conselheiros aqui presentes. 76 

Estou como candidato indicado pela União Gaúcha em defesa da Previdência Social e 77 

Pública, para este cargo de Diretor de Previdência do IPERGS. Sou funcionário 78 

Estadual desde 1962, ingressei na Secretaria da Fazenda como fiscal de Tributos 79 

Estaduais e estou hoje na Assessoria da Diretoria de Previdência desde janeiro de 80 

2008. Quero falar em termo de pretensões se assim for escolhido, em termos de 81 

Previdência para os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade 82 

de Diretor de Previdência. Portanto, falarei mais daquilo que me proponho a trabalhar, 83 

caso seja escolhido como Diretor. Nós tivemos neste ano uma oportunidade única, das 84 

Leis nº 13.757 e nº 13.758, que versam sobre o Regime Próprio de Previdência Social, 85 

apesar de o regime já ter sido criado desde a Lei nº 12.065/05. Acreditamos que esta 86 

Lei traga uma solução em relação ao Sistema Previdenciário dos servidores públicos, 87 

uma vez que ali está sendo dado um tratamento a partir de 18/07, mais 88 

especificamente aos novos servidores. Um Regime Próprio de Previdência Social que 89 

realmente vai atender ao que prevê o artigo 40 da Constituição Federal. Um regime 90 

contributivo, um regime que tenha sustentabilidade, ou seja, equilíbrio financeiro e 91 

atuarial, e mais a parte que veio com a Emenda nº 41, a parte de um regime solidário. 92 

Sendo assim, os servidores públicos estão de parabéns, porque estamos tentando 93 
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consolidar um Regime Próprio de Previdência Social. Não estamos falando de 94 

Previdência Complementar, mas sim num Regime Próprio de Previdência Social. 95 

Apesar de todas as questões que envolvem benefícios, esse regramento já está posto 96 

na própria Constituição Federal. Então, quanto a isso, não haverá mudanças, mas 97 

acreditamos que mesmo uma aposentadoria por média é muito mais vantajosa para o 98 

servidor do que estar trabalhando com uma previdência complementar. Onde se teria 99 

uma aposentadoria até o teto e o restante seria um benefício indefinido porque não há 100 

como a Previdência Complementar garantir um benefício definido. Essa Lei também 101 

traz a questão dos fundos previdenciários, que significa justamente ter recursos para lá 102 

adiante enfrentarmos o pagamento do benefício destes servidores. Então, eu coloco 103 

essa questão do RPPS como um avanço, e pretendo, na Diretoria de Previdência, criar 104 

uma gestão financeira em relação a esta Lei, que vá gerir estes fundos, do 105 

FUNDOPREV e do FUNDOPREV/MILITAR. Pretendo, com isso, qualificar pessoas, 106 

gestores financeiros, para que, apesar de serem gerentes de investimentos, sejam 107 

investidores nessa questão dos Fundos de Investimentos, que conheçam a tributação 108 

dos Fundos, o modo como são formados, toda esta estrutura que envolve a questão da 109 

aplicação dos recursos para que ali adiante possa se obter o máximo de rendimentos, 110 

para atingirmos o objetivo, que é o pagamento dos benefícios. De certa maneira, na 111 

questão dos servidores, pretende-se trabalhar a questão do concurso público, do 112 

ingresso de servidores, pois hoje o Quadro do IPE é deficitário, mesmo com o ingresso 113 

de funcionários temporários pelo contrato emergencial. A ideia é avançar na questão 114 

do concurso público e preenchermos o quadro do IPE com profissionais efetivos, dando  115 

treinamentos para esses profissionais que estão chegando. Em relação à estrutura do 116 

IPE e à existência destes Fundos Financeiros, existe a idéia de criarmos um Conselho 117 

Fiscal que realmente faça uma fiscalização de toda essa aplicação de recursos e da 118 

contabilidade do IPE. Sentimos muito no IPE a necessidade de um suporte jurídico e 119 

normativo que atenda as questões ligadas diretamente à Legislação Previdenciária, em 120 

termos de aplicabilidade. Queremos implementar  também um serviço específico dentro 121 

do organograma do IPE, o serviço das folhas de pensões e das folhas de 122 

aposentadorias, de modo que o IPE possa trabalhar como gestor na questão da 123 

concessão dos benefícios, também delegando aos poderes este tipo de serviço, 124 
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concessão e pagamento. Em relação aos servidores, queremos trabalhar um pouco 125 

mais a questão da Gratificação de Incentivo à Produtividade na Previdência e Saúde. 126 

Hoje é um percentual baixíssimo, queremos trabalhar essa questão para termos 127 

indicadores que vão incentivar o funcionário a se inserir da missão do IPE, dentro dos 128 

objetivos as quais o IPE se propõe. Em termos de projeto, e para dar sustentabilidade à 129 

questão do RPPS, a idéia é fazer um recadastramento de todos os servidores ativos e 130 

inativos. Tendo a base atualizada, o IPE consegue executar uma nota técnica atuarial 131 

que espelha mais a realidade do corpo de seus funcionários, considerando o 132 

funcionário que está ingressando hoje no Estado, o tempo de serviço do INSS, 133 

particular, para se fazer uma avaliação de quando vai ser dada a aposentadoria. Esse 134 

trabalho do recadastramento é muito importante para termos uma base atualizada. 135 

Pretendemos, também, junto à linha que vem sendo trabalhada na questão da 136 

informática, em relação à folha e cadastro, nós temos as folhas dos poderes no sistema 137 

RHE, havendo uma ideia de se trabalhar todo o cadastro e a folha dos pensionistas 138 

dentro do RHE, fazendo com isso uma interligação na base de dados, porque todo o 139 

Processo nasce com o ingresso do servidor, que tem o período na ativa, depois a 140 

aposentadoria. Ele poderá ou não legar pensão, sendo uma coisa meio que contínua. É 141 

toda a vida daquele servidor que ingressou que está lá na outra ponta como 142 

dependente pensionista recebendo a pensão daquele servidor. O IPE já trabalha hoje 143 

na parte de concessão de pensão do Processo Eletrônico. A ideia é substituir todos os 144 

Processos Administrativos por Processos Eletrônicos. Da análise feita nesses 145 

documentos digitalizados, pode-se usar o próprio software do sistema para fazer o 146 

deferimento ou não. A partir do momento que isso estiver integrado dentro do Estado, e 147 

lá esse processo de concessão de pensão possa ir informatizado para o Tribunal de 148 

Contas, poderemos suspender a questão do Processo Administrativo com 149 

documentação de papéis.  Também trabalhar integrado ao Ministério da Previdência 150 

Social, no sentido de que o recadastramento dos servidores ativos, inativos e 151 

pensionistas, através de um sistema de informática que possa levar para dentro do 152 

CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais, para alimentar todos os dados de 153 

todos os Regimes Próprios de Previdência Social da União, Estados e Municípios. A 154 

partir desta base cadastral, vamos ter o suporte em relação à questão da pessoa estar 155 
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recebendo benefício em outro regime, em outro Estado, e estar trabalhando no Rio 156 

Grande do Sul. Isso vai nos dar condições de aperfeiçoar toda a nossa base de 157 

benefícios, tanto de aposentadoria como de pensão. Além disso, existe um sistema que 158 

o próprio Ministério da Previdência Social trabalha muito, a questão do SISOBI-Sistema 159 

de Controle de Óbitos. Hoje, o INSS utiliza essa estrutura para concentrar todas as 160 

informações e, a partir dali, muitos benefícios são cessados, com as informações que 161 

chegam via cartório. Concluindo, essas seriam as propostas importantes a serem 162 

trabalhadas, em conjunto com os demais Diretores, caso seja escolhido para a 163 

Diretoria de Previdência”. Neste momento, colocou-se à disposição do Conselho. O 164 

Presidente agradece as palavras do Sr. Ari Lovera e passa a palavra para os 165 

Conselheiros. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pede para o Sr. Ari Lovera 166 

falar sobre a questão do PARSEP e do COMPREV. O Sr. Ari Lovera coloca: “Já 167 

aconteceu dois programas do PARSEP I e do II, que são programas de apoio aos 168 

Regimes Estaduais de Previdência Social. Esses regimes próprios exigem atualização 169 

de suas bases cadastrais e o envio destes dados ao Ministério da Previdência Social. 170 

Este vai criar um banco de dados, CNIS-RPPS, CNIS-INSS, sendo que os dois bancos 171 

vão cruzar as informações. Eles utilizam um software, que é disponibilizado para os 172 

Regimes Próprios de Previdência, sendo que o mesmo permite que alguns cadastros 173 

sejam feitos ali, além de permitem o pagamento da folha e alguns outros serviços. O 174 

engajamento no Estado seria também neste sentido de atualizar nosso cadastro e 175 

também trabalhar todo o controle de concessão de benefício. Quanto ao COMPREV, 176 

vou falar um pouco do trabalho que venho fazendo. A questão do COMPREV ficou até 177 

a reestruturação do IPE, com o novo organograma, que era ligado à nova Diretoria 178 

Administrativo-Financeira. Nós assumimos o COMPREV praticamente no início deste 179 

ano de 2011. O COMPREV tem um trabalho que foi iniciado em 2003, pelo 180 

conhecimento que eu disponho, em um mutirão que foi feito na época da análise das 181 

aposentadorias que aconteceu após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A 182 

partir das aposentadorias posteriores a esta data é que se pleiteia a compensação 183 

Previdenciária, que até hoje somente é feita entre o Regime Geral e o Regime Próprio. 184 

Foram detectadas, dentro deste banco de dados, três frentes para serem atacadas: a) 185 

A compensações das pensões que não vinham sendo feitas; b) Está para ser 186 
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desencadeado um Processo para compensação de Pensões passadas. Está sendo 187 

analisado o que o Estado vai ter que pagar para o INSS; Daquele servidor que saiu do 188 

Estado e se aposentou no INSS; C) Usar o próprio banco de dados do RHE, ver este 189 

trabalho todo de compensação, fazendo uma varredura e ver se não passaram 190 

algumas compensações que não eram devidas e que não estão sendo executadas. 191 

Hoje a compensação em cima do COMPREV, o fluxo de caixa mensal é de dois 192 

milhões e quinhentos mil por mês, que o Estado recebe de compensação 193 

previdenciária, e há um volume de setenta e dois milhões, que se chama período de 194 

estoque, que vai de 05/10/1988 até 05/05/1999, que é um período em que o Governo 195 

Federal se compromete a pagar, estando em negociação como vai fazer este 196 

pagamento. E ele deve isso não só ao Estado do Rio Grande do Sul, mas também a 197 

vários RPPS de outros Estados. Uma das propostas que foi lançada, e está sendo 198 

discutida no CONAPREV, é de um pagamento de quinhentos mil por mês, só que 199 

existe uma reclamação de que este valor é muito pouco, porque, no caso do Rio 200 

Grande do Sul, nós teríamos mais de dez anos para recebermos todo esse período 201 

passado, já analisados e constituídos os valores de compensação. Por isso está se 202 

negociando com o Ministério da Previdência Social. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita 203 

pergunta ao Candidato qual será sua postura, se eleito for, entre a Presidência do IPE 204 

e o Conselho, visto que, nos últimos tempos, várias decisões têm sido tomadas pela 205 

Presidência do IPE, e o Conselho tem sido mais informado do que instado a Deliberar 206 

sobre determinados assuntos. O Sr. Ari Lovera responde que dará conhecimento de 207 

tudo que está acontecendo ao Conselho e também remeterá para sua aprovação. O 208 

Conselheiro Cláudio Luis Martinewski sugeriu que seja feito um cronograma das 209 

atividades, relacionadas à Diretoria de Previdência, e exposto mensalmente ao 210 

Conselho Deliberativo, pelo Diretor eleito. O que foi aceito pelo Sr. Ari Lovera. O 211 

Presidente Fábio Duarte Fernandes pergunta qual o compromisso do Sr. Ari Lovera, 212 

enquanto Diretor de Previdência, junto ao Conselho Deliberativo do IPE, no que diz 213 

respeito à manutenção de informações sobre sua gestão. Ele responde que vai 214 

dialogar constantemente com o Conselho, estabelecendo um cronograma mensal. Diz 215 

também que vai trazer para o Conselho a proposta do Planejamento de 2012. A 216 

Conselheira Iria Salton Rotunno salienta a importância dos planos, para que o 217 
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Conselho possa pensar junto. Que seja de preferência semestral. Pergunta também 218 

sobre a folha de pensões, como ela está encaminhada hoje, qual a avaliação feita e se 219 

existe algum projeto. O Sr. Ari Lovera responde que a idéia de trabalhar a folha no 220 

RHE, é inserir algumas questões que estão acontecendo em termos de alterações de 221 

Legislação, os controles que devem ser implementados em relação à própria 222 

Legislação Previdenciária. Quais pensões têm e quais não têm paridade. Hoje, as Leis 223 

Estaduais são bem claras, porque qualquer aumento que o servidor ativo receber é 224 

extensivo aos inativos e pensionistas. Portanto, acaba tendo por trás disto uma 225 

paridade. Disse que a idéia é trabalhar essas questões legais que devem ser 226 

implementadas na folha, que são questões de ordem prática, em função de alteração 227 

de Legislação. Por exemplo, a idéia de criar três folhas de pensões: uma já existente, 228 

uma para o FUNDOPREV e outra para o FUNDOPREV/MILITAR. O Presidente 229 

agradece a presença do Sr. Ari Lovera, cumprimentando-o por colocar o seu nome à 230 

disposição da Autarquia e, de imediato, chama o próximo candidato para as suas 231 

colocações e sabatina. O Presidente fez  a apresentação do Candidato Ivan Schaurich 232 

Barreto e, logo após, passou a palavra para o mesmo fazer as suas colocações. Em 233 

sua fala, o Sr. Ivan Schaurich Barreto disse: “Boa tarde a todos. Nos honra o fato 234 

histórico dentro do movimento sindical, através de um processo democrático, em que 235 

houve a eleição de alguns nomes a serem submetidos à condição de Candidato a 236 

Diretor de Previdência do IPE. Isso nos orgulha muito, considerando toda esta trajetória 237 

que tivemos dentro do IPE. São  trinta e um anos, como funcionário do IPE, já a algum 238 

tempo dirigente da FESSERGS e também junto à Confederação dos Servidores 239 

Públicos do Brasil, a qual, para nós, é órgão máximo em defesa do Servidor Público, 240 

seja ele Executivo, Legislativo, Judiciário, Municipal, Estadual ou Federal. Sou 241 

brasileiro, casado, tenho dois filhos, sou avô, cinqüenta e dois anos. A questão da 242 

Previdência tem um significado extremamente importante. No primeiro momento, se 243 

percebe que a Legislação, de uma certa forma, contempla as diretrizes para que se dê 244 

todos os encaminhamentos desta questão, entretanto há de se dizer que está no 245 

Congresso Nacional o Projeto que altera e coloca a Previdência Complementar em 246 

nível Federal. Também, já é presente, para todos nós, a intenção de ser aplicada a 247 

Previdência Complementar em todos os Estados e no Rio Grande do Sul. 248 
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Recentemente, foi aprovado aqui no Estado o Fundo de Previdência, isso para nós é 249 

extremamente importante e nos causa bastante preocupação, no momento que temos 250 

um Sistema de Repartição Simples, de um por dois e um Sistema de Capitalização um 251 

por um. Não é o Governo, somos nós que temos que administrar. E o IPE tem essa 252 

responsabilidade de gerir toda essa área de Previdência. Existe a necessidade de 253 

todas as representações sindicais de servidores públicos, independentemente dos 254 

poderes, terem o cuidado e a preocupação, e isso nós tivemos nessa oportunidade de, 255 

através da Diretoria de Previdência e com os órgão vinculados, buscar junto às 256 

entidades alternativas, estudos e sugestões para que os recursos aplicados ou trazidos 257 

ao Fundo de Previdência sejam muito bem geridos e tenham, efetivamente, a cara do 258 

servidor público, para que mais adiante, quando da necessidade de ser usado, estejam 259 

eles bem geridos. Dentro do Sistema de Capitalização, nossa ideia é de que seja 260 

revisado, para que seja um por um. Um detalhe importante dentro deste Processo é a 261 

questão política. Na Legislação está especificada, dentro das suas Diretrizes, a sua 262 

administração dentro do próprio fundo, portanto, as representações sindicais têm que 263 

ter todo o cuidado, para que não haja interferência política externa. Também deve 264 

preocupar-se com essa Lei que criou o Fundo, gerando duas novas situações que 265 

precisam ser regulamentadas: o auxílio-doença e o salário-maternidade para os ativos. 266 

Serão necessários estudos e discussões para que seja bem regulamentado e tenha a 267 

cara do servidor público, para que ninguém seja prejudicado. É importante destacar, 268 

também, que estes recursos devem ter uma conta separada no Banco do Estado do 269 

Rio Grande do Sul. A área de Previdência ainda está muito aquém de sua 270 

modernização. Temos um sistema do IPE, que é basicamente de trinta anos. Isso é 271 

sério, hoje o Processo está muito lento e nós precisamos criar mecanismos de fato 272 

para proporcionar, de forma segura, a concessão deste benefício.  Ainda, temos hoje o 273 

IPE sendo administrado basicamente, com respeito a todos, a base de estagiários e de 274 

colegas que são oriundos de contratação emergencial. Precisamos urgentemente criar 275 

condições, através de concurso público. Não poderia ser diferente a nossa defesa, 276 

porque o Instituto parte daí na sua valorização enquanto entidade pública. A 277 

Federação, juntamente com o SINDIPE, vem acompanhando todo este Processo e, 278 

com muita preocupação, vendo a real necessidade e urgência para regulamentação de 279 
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todas essas questões. Nós precisamos estar todos unidos buscando soluções para 280 

fazer os melhoramentos necessários”. Neste momento, colocou-se à disposição do 281 

Conselho. O Presidente agradece as palavras do Sr. Ivan Schaurich Barreto e passa a 282 

palavra para os Conselheiros. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita pergunta ao 283 

Candidato qual será a postura se eleito for, entre a Presidência do IPE e o Conselho, 284 

visto que, nos últimos tempos, várias decisões têm sido tomadas pela Presidência do 285 

IPE, e o Conselho tem sido mais informado do que instado a Deliberar sobre 286 

determinados assuntos. O Candidato responde que vai manter uma constante 287 

comunicação e satisfação ao Conselho. Porque o Conselho Deliberativo do IPE é 288 

constituído por representantes do Governo e dos Servidores Públicos. Portanto, a sua 289 

conduta será estar muito próximo do Conselho.  Em relação à Presidência da 290 

Autarquia, disse que, se não houver um consenso da forma de trabalho, considerando 291 

que poderão haver divergências de entendimento, se buscará a pacificação do 292 

entendimento para que se possa, da melhor forma, atingir os objetivos e os interesses 293 

sobretudo da categoria dos  servidores públicos. Colocou ainda, que o 294 

encaminhamento, a relação e o convívio serão com certeza os melhores possíveis. O 295 

Conselheiro Cláudio Luis Martinewski sugeriu que seja feito um cronograma das 296 

atividades, relacionadas à Diretoria de Previdência, e exposto mensalmente ao 297 

Conselho Deliberativo, pelo Diretor eleito. O que foi aceito pelo candidato Sr. Ivan 298 

Schaurich Barreto. O mesmo ainda disse que o Conselho Deliberativo deve trabalhar 299 

em conjunto com a Diretoria Executiva do IPE, e essa consonância só vai permitir 300 

resultados positivos para todos. Colocou, ainda, que a sua idéia é que tudo passe para 301 

ser deliberado pelo Conselho. A Conselheira Iria Salton Rotunno salienta a importância 302 

dos planos, para que o Conselho possa pensar junto. Que seja de preferência 303 

semestral. Pergunta também sobre a folha de pensões, como ela está encaminhada 304 

hoje, qual a avaliação feita e se existe algum projeto. O Candidato responde que, sobre 305 

o projeto novo não poderá caracterizá-lo agora porque no momento é apenas 306 

candidato. Mas disse que a folha de pensionistas do IPE precisa ser muito bem 307 

avaliada por todos. Disse que esta é uma discussão que tem que ser feita pela 308 

Diretoria de Previdência, pela Diretoria Executiva do IPE, compartilhada com o 309 

Conselho Deliberativo e com o Governo do Estado que tem essa co-participação de 310 
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responsabilidade nas folhas de pagamento de pensionistas do IPE. Falou que vê esse 311 

assunto com muita preocupação, porque, hoje em dia, ouve-se falar que o que está 312 

mais endividando o Estado é a Folha de Pensão. O Conselheiro Paulo Renato Pereira 313 

Lima pede para o Sr. Ivan Schaurich Barreto falar sobre a questão do COMPREV, 314 

justificando que pediu para o Sr. Ari Lovera falar também sobre o PARSEP, porque o 315 

mesmo já trabalha na Diretoria de Previdência, sendo assim já teria dados atualizados 316 

e documentos sobre o assunto. O Candidato Sr. Ivan Schaurich Barreto responde que 317 

o IPE já vem, há uns quinze anos, atuando com muita responsabilidade no sentido 318 

desta compensação financeira. É através desta compensação, na qual é feita toda a 319 

análise dos Processos de aposentadorias e dos demais servidores, inclusive dos 320 

demais Poderes, que os Processos acabam parando no IPE, para que exista todo esse 321 

processamento para a validação do Processo de Aposentadoria, de modo que isso 322 

traduz, de certa forma, mais receita do que despesa nesta compensação. É um 323 

exercício de atividade que vai merecer, cada vez mais, o reforço, porque esta é uma 324 

fonte desse sistema de compensação que traz recursos para o IPE, o que permite a 325 

redução de sua despesa. Disse que o que pode ser feito é aperfeiçoá-lo, buscando 326 

sempre todos os recursos. O Presidente Fábio Duarte Fernandes pergunta qual o 327 

compromisso do Sr. Ivan Schaurich Barreto, enquanto Diretor de Previdência, junto ao 328 

Conselho Deliberativo do IPE, no que diz respeito à manutenção de informações sobre 329 

sua gestão e se ele estabeleceria um cronograma para fazer estes contatos. Ele 330 

responde que, se for eleito, irá com certeza fazer um planejamento e, em consonância 331 

com o Conselho Deliberativo, apresentar um projeto para que seja desenvolvido junto à 332 

Diretoria de Previdência, recebendo também sugestões do Conselho Deliberativo e 333 

estando à disposição do Conselho, para suscitar dúvidas e trabalhar em total 334 

consonância, gerindo com sucesso o Instituto, para que não haja prejuízo aos seus 335 

beneficiários”. O Presidente agradece a presença do Sr. Ivan Schaurich Barreto, 336 

cumprimentando-o por colocar o seu nome à disposição da Autarquia, dizendo, ainda, 337 

que a eleição dos dois candidatos será no dia 28/12/2011. VII) Pauta da próxima 338 

sessão: 1) Apreciação da destituição do Diretor de Saúde, de acordo com o artigo 9º, 339 

inciso V, da Lei n° 12.395; 2) Apresentação de cronograma para relatório dos 340 

Processos distribuídos aos Conselheiros. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 341 
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tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 25 minutos. Da 342 

qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 343 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 344 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-345 

*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-                             346 

 347 

 348 

                             Sala Augusto de Carvalho, 14 de dezembro de 2011.   349 

 350 

               351 

 352 

 353 

                Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 354 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     355 

 356 

 357 

 358 


