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1

ATA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA

2

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

Andreazza, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Édino José

10

Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello e Roberto Max Liebstein. A Conselheira Kátia

11

Terraciano Moraes foi substituída por sua suplente, Ivone Antunes Peixoto. As assinaturas

12

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

13

fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: André Fernando Janson

14

Carvalho Leite, Álvaro de Medeiros, Carlos Eduardo Prates Cogo e Vera Maria Lessês.

15

III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata

16

nº 32 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo

17

Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Email do Serviço Social do

18

IPERGS. V) Correspondências Expedidas: Ofício à Diretoria Executiva; Ofício ao Diretor

19

de Saúde. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente passou à leitura do

20

email enviado pela servidora Eglê Ângela Ronsoni ao Diretor de Saúde, com cópia para o

21

Conselho Deliberativo, no qual prestou informações em relação ao andamento do Processo

22

nº 02204/16-7, que trata das ordens de serviço para a operacionalização do Suporte de

23

Atendimento em Domicilio – SAD. Como referida servidora registrou sua preocupação em

24

relação a algumas mudanças que estão sendo feitas no Projeto, que conforme a mesma é

25

“substancial para o bom andamento do mesmo e considerando que este já foi analisado e

26

aprovado pelo Conselho Deliberativo”, ficou como encaminhamento solicitar informações

27

formais junto ao Diretor de Saúde para conhecimento, análise e deliberação em relação ao

28

assunto. Na sequência, os Conselheiros iniciaram a discussão em relação ao item da pauta

29

que trata sobre os Créditos do IPE-Saúde e, após discussão, deliberaram agendar uma

30

reunião preliminar do Presidente do Conselho com a Procuradora do Estado, Dra. Cláudia

31

Ruzicki Kremer, Agente Setorial da PGE junto ao IPERGS, para colher informações

32

pertinentes em relação ao encaminhamento do Processo nº 504/16-9, que consulta sobre

33

procedimentos a serem adotados em relação à cobrança e inscrição em Dívida Ativa de

34

créditos a favor do IPERGS, convidando-a para participar de sessão do colegiado e prestar
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35

esclarecimentos a respeito da matéria. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro

36

Bayard manifestou sua extrema preocupação em relação à precariedade no funcionamento

37

dos elevadores do edifício Sede do Instituto, destacando que diariamente acontecem

38

pequenos acidentes com visitantes e servidores na casa, os quais trabalham num clima de

39

insegurança. Registrou que o SINDIPE já oficiou a Diretoria Administrativo-Financeira em

40

relação ao assunto, mediante Oficio nº 039/2017 e Ofício nº 004/2014, mostrando sua total

41

preocupação com a segurança de quem frequenta o prédio do Instituto. Relatou que, no dia

42

13/09/2016, tinha só um elevador funcionando e com defeito, ocasião em que presenciou o

43

susto de uma funcionária grávida e de outros funcionários devido a paradas bruscas do

44

elevador. No seu depoimento, o Conselheiro perguntou “se vai precisar ter uma tragédia no

45

Instituto para que alguém tome uma atitude” e relatou que “há alguns anos atrás um Colega

46

quase entrou no buraco do túnel, pois a porta abriu e o elevador não estava no andar”. Em

47

outro episódio, os funcionários e visitantes do prédio saíram às pressas do elevador devido

48

ao início de incêndio no mesmo. Como se não bastasse não existir ascensorista, e mesmo o

49

limite de pessoas sendo de apenas 10 (dez) por elevador, o normal é ter de 15 (quinze) a 20

50

(vinte) em andamento. Disse que se preocupa com a burocracia para compras no Estado,

51

pois outros órgãos já fizeram trocas de elevadores até mais novos do que os do Instituto

52

enquanto no IPERGS o Processo continua parado. Para concluir, sugeriu que o Conselho

53

solicite manifestação da Diretoria Executiva em relação ao assunto, o que foi aprovado

54

pelos Conselheiros presentes. O Conselheiro Roberto registrou elogios aos organizadores

55

do Simpósio de Previdência RS 2016, que ocorreu nos dias 25 e 26/08 no Ministério Público

56

do RS, destacando, na qualidade de funcionário da Casa, que foi “um dos melhores

57

Simpósios que já participou, organizado, com palestra de alto nível, agregando muitos

58

assuntos importantes”. Como aspecto testoante, o Conselheiro mencionou a falta de convite

59

ao SINDIPE para participação, patrocínio e apoio ao evento.

60

sessão: Continuação da discussão em relação à condução e providências em relação aos

61

Créditos do IPE-Saúde. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

62

sessão às 16 horas, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de

63

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

64

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

VII) Pauta da próxima

Sala de reuniões, 14 de setembro de 2016.

65
66

Eliana Alves Maboni
Secretária

67
68
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