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ATA 450ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 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 – RS, 4 

realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís 5 

Fernando Alves da Silva, Vice-Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Cintia 6 

Lemos Philipp, em substituição à 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 Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Heriberto Roos 9 

Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max 10 

Liebstein. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo César 11 

Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de 12 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: César 13 

Oliveira Rodrigues de Paulo, Cláudio Luis Martinewski, Daniela Fabiana Peretti Rivas, 14 

Eunice Terezinha Cardozo Bello e Manoel da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação 15 

da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 449 que, depois de 16 

aprovada, será assinada pela secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 17 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 18 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 19 

abertura à sessão, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva, iniciou pelo item um da 20 

pauta, cujo relatório e parecer do processo nº 052439/14-0, trata do Suporte para 21 

capacitação de tratamento especial em domicílio, relatora Kátia Terraciano Moraes. A 22 

relatora, Conselheira Kátia, fez a leitura do referido parecer. Após discussão a respeito do 23 

assunto, deliberou-se que o referido processo será encaminhado à Diretoria Executiva para 24 

esclarecimentos dos pontos questionados pela relatora. Os itens dois e três da pauta, 25 

respectivamente Relatório e parecer do processo nº 027259/14-4, que trata do Relatório de 26 

Gestão, exercício 2013 e Relatório e parecer do Processo nº 023170/15-4, que trata do 27 

Relatório de Gestão, exercício 2014; foram postergados para a próxima reunião a pedido 28 

dos relatores, Conselheiros Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max Liebstein. Com 29 

relação ao item quatro da pauta, que trata da discussão sobre o Comitê de Investimentos e 30 

Movimentação Financeira dos FUNDOPREV Civil e Militar, o Vice-Presidente, Luís 31 

Fernando, lembra que na sessão passada houve um encaminhamento de disponibilizar aos 32 

Conselheiros a Legislação Federal, Legislação Estadual e outras normativas a respeito da 33 

matéria, o que foi enviado de forma eletrônica. Da mesma forma, foi encaminhado ofício à 34 
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Diretoria Executiva e à Setorial da CAGE, solicitando manifestação a respeito da 35 

compatibilidade entre o exercício das funções tanto de movimentação financeira, como de 36 

membro do comitê de investimentos, e o exercício do mandato de membro do Conselho 37 

Deliberativo. O Vice-Presidente abriu para decisão dos Conselheiros se continuariam a 38 

discussão do assunto, visto que está se aguardando essa manifestação dos órgãos do 39 

Instituto ou dar-se-ia o ponto por suspenso até que venha o retorno. Deliberou-se por 40 

suspender o tema, por enquanto, até que se tenha o retorno da Diretoria Executiva e da 41 

Setorial da CAGE. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard sugeriu pautar o 42 

Processo nº 018926-2442/15-7, regulamentação do FUNDOPREV, para a próxima sessão. 43 

O Vice-Presidente, Luís Fernando, trouxe dois assuntos. O primeiro, com relação ao pedido 44 

de audiência da Sra. Marta Marisa Cunha, a qual está com seu esposo internado no hospital 45 

em estado grave. Entre as providências adotadas, informou ter abordado sobre o pedido da 46 

Sra. Marta com o Diretor de Saúde, Alexandre Escobar. Na conversa com o Diretor, este 47 

ponderou que com relação ao PAMES, a perda de carência ou antecipação de carência, em 48 

função do próprio tipo de serviço, seria uma exceção que poderia virar regra, e que esta 49 

seria uma solicitação que não teria possibilidade de atendimento. O Diretor de Saúde 50 

relatou, ainda, ao Vice-Presidente, que foi pessoalmente até o Hospital da Brigada Militar, 51 

tendo conversado com a direção do hospital e que o paciente deverá ser transferido para 52 

outro quarto, o qual sofreu uma reforma e que tem uma série de comodidades. Diante disso, 53 

ficou o encaminhamento de se arquivar o expediente em questão. O segundo assunto trata 54 

a respeito de um projeto de lei na Assembléia sobre a venda direta de imóvel do IPE. O 55 

projeto de lei nº 420/2015, foi encaminhado pelo Senhor Governador no dia treze de 56 

novembro com pedido de regime de urgência, previsto no artigo 62 da Constituição 57 

Estadual, prazo final quatorze de dezembro, e que versa efetivamente, pela leitura do artigo 58 

primeiro, sobre a alienação de fração do terreno onde está localizado o IPERGS e de fração 59 

do terreno onde está o estacionamento do Instituto, diretamente ao município de Porto 60 

Alegre, para realização de obra da alça de acesso da Av. Borges de Medeiros, bem como 61 

prolongamento de rua tendente a possibilitar acesso da Av. Borges de Medeiros à Av. Praia 62 

de Belas. Constatou-se, após a leitura do projeto de lei, que o processo relacionado a este 63 

tema, havia sido avaliado anteriormente pelo Conselho e ao qual foi dado aprovação, sendo, 64 

o projeto de lei compatível com o que fora deliberado no colegiado. Após, discutiu-se sobre 65 

datas das reuniões nos meses de dezembro e janeiro e se optou por manter as reuniões nos 66 

dias 02, 09, 16 e 23 de dezembro, não realizando no dia 30 do mesmo mês, e, com relação 67 

ao mês de janeiro, será avaliado na próxima reunião. VII) Pauta da próxima sessão: 1º) 68 
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Relatório e parecer do Processo nº 018926/15-7, que trata do FUNDOPREV; 2º) Relatório e 69 

parecer do Processo nº 027259/14-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2013; 3º) 70 

Relatório e parecer do Processo nº 023170/15-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 71 

2014. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Vice-Presidente, 72 

encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 73 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 74 

Cintia Lemos Philipp, em substituição à Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-75 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 76 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 25 de novembro de 2015.  77 
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Cintia Lemos Philipp 
Secretária dos trabalhos 

Luís Fernando Alves da Silva 
Vice-Presidente do Conselho 
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