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ATA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

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

do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 5 

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

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

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Alberto 8 

Andreazza, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís 9 

Martinewski, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e 10 

Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, 11 

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

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

justificadas: André Fernando Janson Carvalho Leite, Eunice Terezinha Cardozo Bello, 14 

Carlos Eduardo Prates Cogo.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 15 

seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 27 que, depois de aprovada, será assinada por mim, 16 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente do Conselho. IV) Correspondências 17 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: 18 

Resolução nº 10/2016; Processo nº 015460/16-3. VI) Pauta: Dando abertura à sessão 19 

ordinária, o Presidente Cláudio Luís Martinewski registrou que esta é sua última sessão 20 

como titular do Conselho Deliberativo, em virtude de, conforme Regimento Interno do 21 

Conselho, estar completando 8 (oito) anos de mandato como Conselheiro titular. Destacou a 22 

importância do Conselho, de aprendizado, crescimento e contribuição. Desejou ao seu 23 

sucessor um trabalho bastante profícuo e que se consiga chegar aos resultados esperados, 24 

que atenda as categorias dos servidores, bem como elogiou a iniciativa do SINDIPE do 25 

apoio ao Instituto na data do seu aniversário. Os Conselheiros unanimemente agradeceram 26 

o trabalho realizado pelo Conselheiro Cláudio Martinewski, seu empenho, carinho, 27 

dedicação, índole altamente democrática e comprometimento no tempo do seu mandato 28 

como Conselheiro, bem como atual Presidente. O Vice-Presidente Luís Fernando propôs 29 

aos Conselheiros a edição de uma Resolução com uma Moção de Louvor ao Conselheiro 30 

Cláudio Martinewski, na qual constará o agradecimento pelo seu empenho nas atividades do 31 

Conselho Deliberativo do IPERGS, destacando sua capacidade de interlocução, alto 32 

conhecimento e saber jurídico, sua índole altamente ética e o seu total desprendimento em 33 

relação aos assuntos coletivos, sobrepujando a sua pessoa em razão do todo. Sugeriu, 34 
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ainda, que a Resolução seja publicada no link do Conselho Deliberativo, junto com as 35 

demais Resoluções, bem como remeter ofício à Presidência do Tribunal de Justiça do 36 

Estado, dando conta da presente Resolução, sendo a proposta aprovada por unanimidade 37 

pelos Conselheiros presentes. O Presidente Cláudio Martinewski agradeceu a convivência 38 

com todos os membros do Conselho, o trabalho e a dedicação da equipe da Secretaria e se 39 

colocou à disposição. Na sequência determinou que fosse lido o Termo de Posse do 40 

Conselheiro titular Antônio Vinícius Amaro da Silveira, representante do Poder Judiciário. 41 

Nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, conforme 42 

ato de nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 20 de julho de 2016, em 43 

consonância com a Legislação pertinente, Lei nº 12.395/2005, e previsão no Regimento 44 

Interno do Conselho Deliberativo. Na continuidade, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves 45 

da Silva assumiu a Presidência do Conselho Deliberativo, conforme Regimento Interno, art. 46 

5º, § 2º, para assim concluir o mandato da atual Mesa Diretiva do Conselho. O Presidente 47 

Luís Fernando deu as boas-vindas ao Conselheiro Antonio Vinícius, desejando que a sua 48 

estada no Conselho Deliberativo seja profícua, brindando a todos com seu alto 49 

conhecimento. O Conselheiro ora empossado agradeceu a todos pela acolhida, destacou 50 

que fará todo o empenho para manter a qualidade dos debates e se colocou à disposição. 51 

Na continuidade, o Presidente Luís Fernando Alves da Silva passou ao primeiro item da 52 

pauta, qual seja o relatório e parecer do Processo nº 015460/16-3, que trata do Relatório de 53 

Gestão, Exercício 2015. Na sua manifestação solicitou baixar o mesmo em diligência para 54 

que seja inserido no corpo do processo, com numeração sequencial a partir da sua juntada, 55 

o relatório de gestão, objeto da apreciação, bem como seja submetido o processo à prévia 56 

manifestação da CAGE, para posterior análise do Conselho, sendo o mesmo aprovado 57 

pelos Conselheiros presentes. Na sequência da pauta, o Presidente Luís Fernando fez 58 

referência ao anteprojeto que trata da proposta de Reforma da Legislação do IPE-Saúde, 59 

versão proposta pela Presidência do Instituto, que está pautado para discussão na data de 60 

hoje, justificando que o estudo pode ser feito pelos Conselheiros, enquanto o Conselho fica 61 

aguardando a manifestação da Presidência do Instituto em relação ao envio ou não do 62 

processo para reexame deste Colegiado, o que foi aprovado por unanimidade dos 63 

Conselheiros presentes. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Presidente confirmou a presença 64 

do Diretor Alexandre Escobar para o dia 03/08/2016, para manifestar-se a respeito das 65 

matérias veiculadas na imprensa nos últimos dias, bem como para o dia 10/08/2016, 66 

apresentação pela equipe do Banco do Brasil, juntamente com o Atuarial do Instituto, da 67 

Avaliação Atuarial e Investimentos do RPPS/RS. O Presidente sinalizou que, conforme 68 
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Regimento Interno do Conselho Deliberativo, art. 5º, § 2º, em caso de vacância do cargo de 69 

Presidência assumirá o Vice-Presidente, que concluirá o mandato e procederá à eleição do 70 

novo Vice-Presidente no prazo de até 3 (três) sessões ordinárias consecutivas, a contar da 71 

sua posse, para concluir o mandato. Ficando como encaminhamento que os Conselheiros 72 

poderão se inscrever até o início da sessão marcada para o dia 17/08/2016, sessão na qual 73 

será feita a eleição. Na sequência, o Presidente registrou que o então Conselheiro Heriberto 74 

deixou material de estudo referente a possível alteração do Regimento Interno do Conselho 75 

Deliberativo, já que vinha estudando a matéria, inclusive por provocação dos próprios 76 

Conselheiros. A fim de que o estudo esteja na posse de todos os Conselheiros, 77 

compromete-se a disponibilizá-lo por meio eletrônico, bem como pautar o assunto para a 78 

próxima sessão. O Conselheiro Roberto sugeriu que o estudo inicie após a posse de todos 79 

os Conselheiros que estão ingressando, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. A 80 

Conselheira Vera se referiu à fala do Conselheiro Antonio, na sessão passada, na qual 81 

manifestou a preocupação em relação à denúncia feita pela FESSERGS, através de dados 82 

apontados pelo Tribunal de Contas, em relação ao pagamento patronal das pensionistas, 83 

destacando a importância da discussão no Conselho Deliberativo para poder subsidiar o 84 

segurado quanto a dúvidas em relação ao assunto. VII) Pauta da próxima sessão: 85 

Discussão das matérias veiculadas na imprensa nos últimos dias, em relação aos valores 86 

dos medicamentos – Presença do Diretor de Saúde, Dr. Alexandre Escobar. VIII) 87 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 88 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 89 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 90 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 91 

 92 

Sala de reuniões, 27 de julho de 2016. 93 

 94 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 95 

                   Secretária                                                       Presidente 96 
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