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ATA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada no décimo 3 

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

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

Fernando Alves da Silva, Presidente em exercício, e secretariada por mim, Eliana Alves 6 

Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, 7 

pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: 8 

Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Carlos Eduardo Prates Cogo, 9 

Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro 11 

de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram 12 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Cláudio Luís Martinewski. III) Leitura e 14 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 14 que, 15 

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 16 

Presidente em exercício. IV) Correspondências Recebidas: Estudo/Proposta de alteração 17 

da Lei nº 7.672/82; Convite da FESSERGS, para Seminário; Ofício nº 26/2016, enviado pela 18 

FESSERGS. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 19 

VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente em exercício, Luís Fernando 20 

Alves da Silva, leu o convite enviado pela FESSERGS, para os Conselheiros participarem 21 

do Seminário “Discutindo o IPE-Saúde”, que marcará os 26 anos de fundação da 22 

FESSERGS. Como primeiro item da pauta, o Presidente em exercício destacou o Ofício nº 23 

26/2016, do Presidente da FESSERGS, solicitando que a Presidência do Conselho busque 24 

junto à Procuradoria-Geral do Estado – PGE/RS a manifestação sobre embasamento 25 

jurídico acerca da indicação de representante do Conselho Deliberativo do IPERGS junto ao 26 

Comitê de Investimentos do FUNDOPREV. O Presidente informou que a matéria já tinha 27 

sido objeto de deliberação na sessão anterior, no sentido de enviar consulta à PGE, o que 28 

está sendo providenciado. A Conselheira Eunice disse que, após a manifestação da PGE, a 29 

FESSERGS poderá se manifestar em relação aos nomes. O Vice-Presidente relatou que 30 

não houve discussão na União Gaúcha em relação ao assunto e, em nome da mesma, 31 

solicitou que o assunto retornasse à pauta na próxima sessão. O Ofício da FESSERGS ficou 32 

de ser encaminhado por email aos Conselheiros para conhecimento. Ficou deliberado 33 

pautar o Processo para a próxima sessão. O Presidente em exercício passou para o 34 
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segundo ponto da pauta, que tratava da discussão de estudo com proposta de alteração da 35 

redação da Lei nº 7.672/82, que dispõe sobre o Instituto de Previdência do Estado do Rio 36 

Grande do Sul. Os Conselheiros discutiram em relação ao assunto e ficou deliberado que os 37 

Conselheiros, durante a semana, estudarão a proposta de alteração da Lei, para realizarem 38 

um debate interno na próxima sessão, bem como a Secretaria do Conselho irá averiguar a 39 

situação de eventual formalização de processo e se houve encaminhamento do mesmo à 40 

Casa Civil. No mesmo sentido, por proposição do Conselheiro Heriberto, ficou como 41 

encaminhamento, convidar o Diretor de Previdência, Sr. Ari Lovera, para fazer uma 42 

discussão em relação ao assunto, no dia 18/05/2016. Nos Assuntos de Ordem Geral, o 43 

Conselheiro Bayard fez um registro em relação ao parcelamento dos salários do 44 

funcionalismo Público do Executivo, dizendo que repudia esta atitude por ser uma forma de 45 

desrespeito e descriminação com o trabalhador, o qual não sabe mais nem o dia que vai 46 

receber o seu salário e, no mesmo sentido, reforçou que os outros poderes recebem em dia 47 

e que ainda então recebendo benefícios retroativos, o que na visão do Conselheiro se 48 

caracteriza um “deboche” com o trabalhador do Executivo. O Conselheiro Heriberto relatou 49 

que o orçamento das Instituições é autônomo, porém destacou que, no momento de 50 

dificuldade financeira que o Estado passa, entende pessoalmente que não é conveniente e 51 

nem apropriado verificar esse tipo de situação de pagamento de benefícios. Relatou que, 52 

quando instado pela Associação de Classe do Ministério Público, deu parecer contrário ao 53 

pagamento administrativo da Parcela Autônoma Equivalente – PAE. No seguimento, várias 54 

manifestações dos Conselheiros em relação ao parcelamento do pagamento dos Servidores 55 

do Executivo, bem como a forma de manifestação feita pelas entidades de classe em 56 

relação ao assunto. VII) Pauta da próxima sessão: 1- Continuação da discussão do 57 

Processo nº 44395/15-8, que versa sobre atribuições de movimentação financeira dos 58 

FUNDOPREVs, civil e militar, a membro do Conselho Deliberativo; 2- Continuação da 59 

discussão em relação à proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, que dispõe sobre o 60 

Instituto de Previdência do RS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 61 

encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 62 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 63 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*- 64 

Sala de reuniões da DAF, 04 de maio de 2016. 65 

 66 

                   Eliana Alves Maboni                                    Luís Fernando Alves da Silva 67 

                   Secretária                                                      Presidente em Exercício 68 


