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ATA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezoito 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 terceira 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 

Eunice Terezinha Cardozo Bello, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da 10 

Silva, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi 11 

substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha 12 

especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente 13 

ata. II) Ausências justificadas: Cláudio Luís Martinewski, Édino José Alves e Heriberto 14 

Roos Maciel. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 15 

leitura da Ata nº 16 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 16 

Conselho, e pelo Senhor Presidente em exercício. IV) Correspondências Recebidas: 17 

Cópia do Processo nº 020648/15-0, que trata da Minuta do Anteprojeto do IPE-Saúde. V) 18 

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

abertura à sessão ordinária, o Presidente em exercício, Luís Fernando Alves da Silva, falou 20 

sobre o pedido de agenda do Diretor de Saúde para a próxima sessão, dia 25/05/2016, para 21 

falar sobre credenciamento de pessoa física e jurídica, no que diz respeito aos prestadores 22 

de serviços, sendo o mesmo aprovado pelos Conselheiros presentes. Como primeiro ponto 23 

de pauta, iniciou-se a discussão em relação à proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, que 24 

dispõe sobre o Instituto de Previdência do RS. O Conselheiro Roberto disse que, em contato 25 

informal com o gabinete da Presidência do Instituto, obteve a informação de que estudo com 26 

proposta de alteração da Lei nº 7.672/82 teria sido encaminhado à Casa Civil. Diante do 27 

fato, após discussão, os Conselheiros deliberaram oficiar à Presidência do Instituto, no 28 

sentido de formalizar questionamento em relação à existência de estudo e formalização de 29 

processo interno a respeito da matéria, bem como, se existente, da existência de alguma 30 

deliberação da Presidência ou da Diretoria Executiva, no sentido de colocar ou não a 31 

matéria à apreciação do Conselho Deliberativo, tendo em vista as prerrogativas insculpidas 32 

no artigo 9º, da Lei Estadual nº 12.395/2005, em especial seu inciso I, letra ‘d’. Nos 33 

Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia comentou a matéria publicada no Correio do 34 
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Povo, na quinta-feira do dia 12/05/2016, na qual o Presidente Parode afirmava que a 35 

matéria referente à proposta de instituição de contribuição dos segurados do IPE-Saúde, por 36 

conta da inscrição de seus dependentes, estaria em discussão desde o ano passado junto 37 

ao Conselho Deliberativo do IPE, mas ainda sem consenso. A Conselheira relata que 38 

abordou o assunto em manifestação no Programa Boca no Trombone, no sábado dia 39 

14/05/2016, deixando bem claro que o processo correspondente não se encontra mais no 40 

Conselho desde outubro de 2015 e que a decisão dos Conselheiros foi desfavorável à 41 

cobrança da taxa. Dando seguimento, foi relatado pela Conselheira Kátia que, novamente 42 

na semana passada, presenciou uma senhora de idade sofrendo para ingressar no prédio 43 

do Instituto, na escada rolante, em razão de limitações físicas. Destacou que esse assunto 44 

já foi discutido aqui no Conselho por ocasião de outros problemas envolvendo a 45 

acessibilidade do prédio. Após discussão entre os Conselheiros, ficou como 46 

encaminhamento enviar correspondência à Presidência do IPE, reiterando os termos do 47 

Ofício nº 41/2015, que trata do assunto. O Conselheiro Bayard solicitou registro para seu 48 

repúdio contra o parcelamento dos salários e a aprovação da Assembleia Legislativa da 49 

reposição salarial de 8,13% aos servidores do Poder Judiciário e do Legislativo, na 50 

oportunidade para os servidores com maior salário do Estado. O Conselheiro Antonio 51 

registrou a greve dos professores e agentes educacionais do Estado, que tem como uma 52 

das pautas o IPE-Saúde, além de questões como o piso do magistério, o repasse de verbas 53 

do Governo Estadual às Escolas e a proposta constante da LDO, que prevê reajuste zero 54 

para o executivo. O Conselheiro Antonio ainda registrou sua manifestação de protesto frente 55 

à aprovação da Assembleia Legislativa do reajuste exclusivamente para os servidores do 56 

Poder Judiciário e do Legislativo. A sua fala, bem como a da Conselheira Vera, salientaram 57 

o posicionamento dos alunos que se organizaram para a mobilização, devido à falta de 58 

repasse do Governo Estadual para as escolas e o descaso que a escola enfrenta hoje pelo 59 

Governo Estadual. VII) Pauta da próxima sessão: Credenciamento de pessoa física e 60 

jurídica, no que diz respeito aos prestadores de serviços – Presença do Diretor de Saúde, 61 

Dr. Alexandre Escobar. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 62 

sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 63 

objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves 64 

Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-65 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*. 66 

 67 

Sala de reuniões da DAF, 18 de maio de 2016. 68 
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 69 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 70 

                   Secretária                                                       Presidente em Exercício 71 


