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ATA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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: Bayard 8 

Schneider Bernd, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Eunice Terezinha 9 

Cardozo Bello, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio 10 

Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente, Eni Cavalheiro Ferreira. O Conselheiro 11 

Antônio Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por seu suplente, Gustavo Borsa 12 

Antonello. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo César 13 

Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: André 15 

Fernando Janson Carvalho Leite e Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e 16 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 31 que, 17 

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 18 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 044395/15-8. V) 19 

Correspondências Expedidas: Ofício à Diretoria Executiva em relação ao aumento 20 

PAMES E PAC. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente deu as boas-21 

vindas ao Diretor Administrativo-Financeiro, Dr. Eduardo Dias Lopes, e aos Assessores 22 

presentes, Sr. Pedro Paulo Candiota e Mauro Amaral da Silva, passando de imediato para o 23 

Dr. Eduardo Dias Lopes falar em relação aos créditos do IPE-Saúde. Antes de iniciar o 24 

assunto em pauta, o Diretor Eduardo comunicou oficialmente ao Conselho que, por motivos 25 

pessoais, pediu afastamento do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, sendo que no 26 

momento ainda não sabe quem irá lhe substituir. Em relação aos créditos do IPE-Saúde, o 27 

Diretor iniciou sua fala salientando que está aguardando manifestação da PGE em relação à 28 

prescrição ou não da dívida. Na sequência, o Assessor Mauro da Silva, gerente financeiro 29 

do Instituto, apresentou um Relatório de Devedores do IPE-Saúde, destacando que no ano 30 

de 2015 foram realizados vários encontros para discutir sobre o tema “Dívida ativa” com 31 

representantes da PGE, CAGE, Assessoria de Controle Interno, Assessoria Jurídica e 32 

Assessoria e Gerência Financeira da Diretoria Administrativo-Financeira, destacando 33 

algumas ações tomadas em relação aos Devedores do Plano de Saúde do IPERGS. O 34 



 
Fl.113 

                                                                                                                                                                                 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

113 

 

material foi distribuído aos Conselheiros e ficou à disposição na Secretaria do Conselho. A 35 

Conselheira Vera demonstrou sua preocupação e salientou que o Instituto precisa achar 36 

caminhos para juridicamente iniciar a cobrança junto aos devedores. A Conselheira Eunice 37 

proferiu que a dívida existe e que as denúncias feitas pelas entidades classistas são 38 

verdadeiras, sugerindo, portanto, que o Conselho solicite manifestação da PGE em relação 39 

ao assunto.  O Diretor reforçou que todas as medidas cabíveis para cobrar a dívida já foram 40 

encaminhadas pelo Instituto, porém, existe a dívida e deve ser cobrada, salientando a 41 

importância de o Conselho se apoderar deste assunto e auxiliar no que for possível. O 42 

Assessor Mauro lembrou que, no Processo nº 58029-2442/10-6, os Poderes justificam o não 43 

pagamento da dívida, inclusive a contribuição paritária de pensionistas, sendo o parecer 44 

aprovado pelo Diretor Administrativo-Financeiro do Instituto, na época, que deixou de se 45 

manifestar em relação à cobrança da dívida. O Diretor destacou que a situação do Instituto 46 

como um todo não é resultante da dívida, mas sim resultante de uma desestruturação da 47 

casa, sugerindo assim que o Conselho se aproprie do trabalho que está em andamento 48 

quanto ao Projeto de Reestruturação do Instituto. O Conselheiro Paulo Balardin reforçou a 49 

posição de que a falta da reposição de servidores no quadro do Instituto afeta a eficiência do 50 

trabalho no Instituto, tanto na sua gestão quanto na prestação de serviço, destacando que 51 

esta é uma pauta que precisa ser discutida pelo Conselho. Em relação à dívida, o 52 

Conselheiro salientou que não vê a possibilidade de cobrança de aumento de desconto ao 53 

servidor, sem antes cobrar a dívida dos devedores. O Conselheiro Édino fez algumas 54 

ponderações em relação ao Relatório apresentado pela Diretoria Administrativo-Financeira, 55 

destacando que o Relatório apresenta em parte a realidade no momento, porém existem 56 

pontos que ainda precisam ser revisados e colocados à análise quanto aos seus 57 

fundamentos.  Os Conselheiros na unanimidade reforçaram a preocupação em relação ao 58 

assunto, fizeram várias perguntas ao Diretor Eduardo e ficou como encaminhamento pautar 59 

novamente a matéria para o Conselho discutir e tomar posição, inclusive solicitando 60 

manifestação da PGE. O Diretor agradeceu a acolhida e relembrou da necessidade de o 61 

Conselho tomar conhecimento do Projeto de Reestruturação do Instituto. O Presidente falou 62 

da importância de Conselho acompanhar o encaminhamento à PGE do Processo nº 504-63 

2442/16-9, que consulta sobre procedimentos a serem adotados em relação à cobrança e 64 

inscrição em dívida ativa de créditos a favor do IPERGS, ao envio da consulta sobre 65 

competência do IPERGS para inscrever devedores em Dívida Ativa em relação ao Tesouro 66 

do Estado e à competência do próprio Tesouro do Estado para execução da cobrança em 67 

nome do Instituto. Na sequência, agradeceu a presença dos Assessores da Diretoria e ao 68 
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Diretor Eduardo, dizendo da satisfação que foi tê-lo como Diretor, uma pessoa de alto saber 69 

e comprometimento com o Instituto. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard 70 

consignou que a bancada da FESSERGS novamente registra repúdio em relação ao 71 

parcelamento do salário dos servidores. Em relação ao PAC e o PAMES, mesmo sabendo 72 

que existe uma Legislação, o Conselheiro Bayard salientou como inapropriado o aumento 73 

sem prévia comunicação e demora na implementação. Como encaminhamento, sugeriu que 74 

o Conselho oficie a Presidência solicitando informações em relação ao assunto.  No mesmo 75 

sentido, a Conselheira Vera manifestou o posicionamento do CPERS/Sindicato em relação 76 

ao parcelamento do salário dos servidores e em relação ao aumento do PAC e PAMES. O 77 

Conselheiro Roberto se posicionou em relação à forma como foi conduzido o aumento, 78 

sendo que nem mesmo os servidores da casa sabiam. Reforçou dizendo, ainda, que o 79 

Conselho Deliberativo deveria ter sido informado em relação ao aumento. Ficou como 80 

encaminhamento oficiar a Diretoria Executiva solicitando informações em relação ao 81 

assunto. A Conselheira Eunice relatou que a FESSERGS já fez o encaminhamento junto à 82 

Casa Civil, para publicação dos nomes dos Conselheiros titulares e suplentes para compor a 83 

nominata do Conselho. VII) Pauta da próxima sessão: Discussão em relação à condução e 84 

providências em relação aos Créditos do IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Nada mais 85 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi 86 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 87 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-88 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 89 

Sala de reuniões, 31 de agosto de 2016. 90 

 91 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 92 

                              Secretária                                                       Presidente  93 


