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ATA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 

terceira 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: Álvaro de 8 

Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard 9 

Schneider Bernd, Carlos Eduardo Prates Cogo, Delmar Pacheco da Luz, Édino José 10 

Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O 11 

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

Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 13 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 14 

Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: 15 

Não foi efetuada a leitura da Ata anterior. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº. 16 

027987/16-8, que trata da concessão de subcódigos; convite para curso: Formação de 17 

Conselheiros dos RPPSs, e-mail do Diretor de Previdência. V) Correspondências 18 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão 19 

ordinária, o Presidente determinou que fosse lido o Termo de Posse do Conselheiro titular 20 

Delmar Pacheco da Luz, tendo como suplente André Fernando Janson Carvalho Leite, 21 

ambos representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul e nomeados pelo 22 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado José Ivo Sartori, conforme ato de nomeação 23 

publicado no Diário Oficial do Estado no dia 27 de setembro de 2016, em consonância com 24 

a legislação pertinente, Lei nº. 12.395/2005, e previsão no Regimento Interno do Conselho 25 

Deliberativo do IPE. Após as boas-vindas aos Conselheiros empossados, o Presidente 26 

passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro, Nilton Donatto, fazer sua 27 

manifestação. O Diretor Nilton iniciou falando em relação ao primeiro item da pauta, que 28 

trata do plano de ação referente à sua gestão. Colocou que está iniciando um trabalho junto 29 

ao Instituto de Previdência, no qual está tomando conhecimento do Plano Estratégico que 30 

está em andamento junto à Diretoria Executiva, para depois discutir o mesmo com os 31 

Conselheiros. Referente ao segundo item da pauta, que trata das condições precárias dos 32 

elevadores do Edifício-Sede do Instituto, o Diretor disse que está buscando alternativas para 33 

melhorar o funcionamento dos elevadores, no que diz respeito à conservação e manutenção 34 
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dos mesmos. Na fala da Conselheira Kátia, relatora do Processo nº. 43588/11-0, bem como 35 

dos Conselheiros Bayard e Roberto, ficou claro a preocupação em relação a acidentes que 36 

podem acontecer, tanto com os segurados quanto com servidores do Instituto, devido à 37 

precariedade dos mesmos. Os Conselheiros relataram que já oficiaram a Diretoria Executiva 38 

solicitando providências urgentes em relação ao assunto e pediram que o Diretor se 39 

apropriasse do assunto, tomando providências o mais breve possível, antes que ocorra um 40 

acidente. O Conselheiro Bayard registrou que o SINDIPE já encaminhou vários ofícios 41 

pedindo providências em relação ao assunto e descreveu fatos graves que ocorreram com 42 

funcionários e segurados, conforme Ata nº. 33, que trata da referida matéria. Sugeriu, ainda, 43 

que o Diretor solicite por escrito, da empresa responsável técnica pelos elevadores, ofício 44 

registrando que os elevadores liberados para atendimento ao público estão 100% em 45 

condições de funcionamento. O Diretor descreveu algumas medidas que foram sugeridas 46 

para melhorar a situação dos elevadores, salientando que a responsabilidade técnica dos 47 

elevadores é da empresa contratada, porém manterá um olhar atento em relação ao 48 

assunto. Quanto ao terceiro item da pauta, que trata da falta de recursos humanos para 49 

atendimento nas Agências do Interior e da Capital, o Diretor apresentou um Relatório 50 

sintético de distribuição dos Recursos Humanos do IPERGS, destacando que o Instituto 51 

conta com um grupo funcional de 479 (quatrocentos e setenta e nove) colaboradores 52 

diretos, divididos entre servidores estatutários, celetistas e adidos, contando adicionalmente 53 

com 123 (cento e vinte e três) estagiários. Houve uma discussão em relação à distribuição 54 

dos servidores nas áreas afins, na qual o Diretor se propôs em analisar detalhadamente, 55 

bem como a preocupação e o cuidado que os novos Servidores lotados sejam direcionados 56 

para às áreas afins. Os Conselheiros, juntamente com o Diretor, analisaram a situação dos 57 

servidores, tanto os lotados com um maior tempo de serviço quanto os novos que estão 58 

iniciando a carreira, e salientaram a importância dos que conhecem a história e o 59 

funcionamento do Instituto trabalharem de forma conjunta com os novos que estão 60 

ingressando em prol do Instituto de Previdência. O Conselheiro Antonio Andreazza relatou a 61 

preocupação do Diretor do núcleo do CPERS de Guaporé, devido ao fechamento da 62 

agência naquela localidade, conforme registro na Ata nº. 36, e solicitou que o Diretor Nilton 63 

Donatto tome ciência em relação ao assunto, para adotar as providências necessárias, de 64 

modo que se colocou à disposição para auxiliar no assunto. Os Conselheiros unanimemente 65 

demonstraram sua preocupação e contrariedade em relação ao fechamento das agências, 66 

as quais atendem o segurado no Interior do Estado. Na sua fala final, o Diretor Nilton disse 67 

que o trabalho é imenso e que o apoio dos Servidores e do Colegiado é de extrema 68 
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importância a fim de enfrentar o desafio da mudança. Destacou, ainda, que fará tudo o que 69 

estiver ao seu alcance, dentro das determinações legais, para atender aos interesses do 70 

segurado. Os Conselheiros agradeceram à presença do Diretor, que se colocou à 71 

disposição do Conselho. O Presidente procedeu à distribuição do Processo nº. 027987/16-8, 72 

que trata da solicitação do SINAPERS de abertura de Canal de Subcódigos, ficando a 73 

responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com o Conselheiro Antonio 74 

Vinícius de Amaro Silveira. Quanto ao convite enviado por e-mail pelo Diretor Ari Lovera, 75 

que trata da Formação de Conselheiros dos RPPSs, os Conselheiros irão se apropriar do 76 

assunto, para posterior deliberação. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a 77 

pauta.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 78 

horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de 79 

leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 80 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 81 

Sala de reuniões, 26 de outubro de 2016. 82 

 83 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 84 

                              Secretária                                                       Presidente  85 


