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ATA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, na 2 

sala de reuniões do Conselho Deliberativo, situada no décimo segundo andar do prédio, nº 3 

1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a terceira sessão, 4 

no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, 5 

Presidente em exercício, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 6 

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: André Fernando Janson 8 

Carvalho Leite, Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Édino José 9 

Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max 10 

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu 11 

suplente, Paulo César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 12 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 13 

Ausências justificadas: Cláudio Luís Martinewski e Carlos Eduardo Prates Cogo.  III) 14 

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

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

Presidente em exercício. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 17 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas.  VI) 18 

Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, os Conselheiros aprovaram o envio à Assessoria 19 

de Planejamento e Gestão do formulário com previsão orçamentária do setor para o ano de 20 

2017. Na continuidade, em relação ao item 1 (um) da pauta, o Presidente em exercício, Luís 21 

Fernando Alves da Silva, solicitou seja o Processo nº 015460/16-3, que trata do Relatório de 22 

Gestão, Exercício 2015, repautado para a próxima sessão, com a concordância dos 23 

presentes. Na sequência da pauta, os Conselheiros iniciaram o relato do encontro dos 24 

Conselheiros representantes do Estado com o Diretor-Presidente, destacando a disposição 25 

do Presidente do Instituto em rever, junto ao Conselho Deliberativo, alguns pontos do 26 

anteprojeto encaminhado à Casa Civil pela Presidência. Houve uma discussão em relação 27 

ao assunto e ficou aprovado pela maioria dos Conselheiros presentes que, caso a 28 

Presidência reencaminhe o processo a este Conselho, haja a rediscussão da matéria, na 29 

medida do que for pontuado como pedido de revisão, resguardada a autonomia do 30 

Conselho Deliberativo quanto à apreciação do mérito dos eventuais destaques. Nos 31 

Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard referiu que, no dia 08/08/2016, o Instituto 32 

de Previdência estará completando 85 (oitenta e cinco) anos, destacando que o SINDIPE 33 

encaminhou à FESSERGS proposta organizando um ato em defesa do IPE-Saúde e de 34 
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desagravo a toda a situação enfrentada no momento pelo Instituto. Na sua fala, solicitou 35 

apoio das entidades classistas que fazem parte do Movimento Unificado, bem como das 36 

demais entidades. O Conselheiro Antonio falou em relação à denúncia feita pela 37 

FESSERGS, através de dados apontados pelo Tribunal de Contas em relação ao 38 

pagamento patronal das pensionistas, destacando a importância de ter conhecimento do 39 

assunto para poder debater junto à categoria que representa. A Conselheira Vera destacou 40 

que vem acompanhando as matérias veiculadas pela imprensa nos últimos dias, em relação 41 

aos valores dos medicamentos, e sugeriu convidar o Diretor de Saúde para se manifestar 42 

em relação ao assunto, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. VII) Pauta da 43 

próxima sessão: Relatório e votação do parecer do Processo nº 015460/16-3, que trata do 44 

Relatório de Gestão, Exercício 2015. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 45 

encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 46 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 47 

Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-48 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 49 

 50 

Sala de reuniões, 20 de julho de 2016. 51 

 52 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 53 

                   Secretária                                                       Presidente em Exercício 54 


