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ATA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 

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

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Cíntia Philipp, Secretária 6 

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

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de Medeiros, 8 

Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antônio Vinícius Amaro 9 

da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco da Luz, Édino José Alves, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. As assinaturas foram 11 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 12 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) 13 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi efetuada a leitura da Ata nº. 41 que, 14 

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 15 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 16 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 17 

abertura à sessão ordinária o Presidente informou que o relatório da CAGE referente ao 18 

exercício de 2015 seria distribuído para o Conselheiro Antonio de Pádua, porém este 19 

comunicou que estaria impedido, uma vez que estava investido no cargo de Diretor de 20 

Saúde em 2015. Nesse caso, por consenso do Colegiado, o processo irá para o mesmo 21 

Conselheiro que recebeu o relatório de gestão de 2015, ficando a cargo do Presidente Luís 22 

Fernando. Em seguida, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Antonio Vinicius, 23 

que realizou uma breve leitura de seu parecer, a respeito do processo nº 27987/16-8. Ele 24 

relatou que o SINAPERS solicitou a concessão de dois subcódigos de consignação, sendo 25 

que a entidade já é titular de canal de consignação junto ao IPERGS. O pedido foi 26 

direcionado ao Diretor de Previdência do IPE que exarou parecer favorável à concessão, em 27 

face de a entidade ser titular de canal de consignação junto ao Instituto, no entanto remeteu 28 

o processo ao Conselho. Consta no referido expediente situação similar ocorrida com a 29 

FUSEPERGS, a qual já possuía canal de consignação autorizado e havia solicitado a 30 

inclusão de subcódigos, tendo obtido, na época, parecer favorável do Conselheiro Luís 31 

Fernando para implantação dos subcódigos. O Conselheiro Antonio Vinicius mencionou a 32 

respeito da proposição de 2003 do Conselho sobre a suspensão, por tempo indeterminado, 33 

da concessão de novos canais de descontos por parte do IPERGS, tendo como referência 34 
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as pensionistas. No entanto, o Conselho naquela ocasião extrapolou suas funções 35 

regimentais, eis que adentrou em seara de deliberação pessoal de cada servidor ou 36 

pensionista, já que, dotados de capacidade civil, podem dispor livremente de seus 37 

patrimônios. Além disso, informou que foi editada a resolução 386/2014, que regulamenta a 38 

consignação em folha de pagamento de pensionista, tratando-a como compulsória ou 39 

facultativa, sendo esta condicionada unicamente à expressa autorização formal do 40 

pensionista. Diante da resolução 386/2014, que estabelece as linhas das consignações, na 41 

visão dele, a análise da matéria por parte desse Conselho é desnecessária, uma vez que já 42 

encontra regulamentação suficiente e que já existe canal aberto, sendo sua subdivisão uma 43 

questão meramente operacional, devendo se submeter exclusivamente ao crivo do critério 44 

de oportunidade e conveniência do gestor executivo, desde que observadas a lei e a 45 

resolução. O voto é no sentido de ser declarada desnecessária a manifestação do Conselho 46 

Deliberativo em matéria desta ordem, devendo o expediente ter seu curso normal, com o 47 

retorno à Diretoria de Previdência para a adoção das medidas de implantação. O 48 

Conselheiro Édino disse discordar que esse tipo de processo passe pelo Conselho, visto 49 

que já existe regramento próprio. Realizou-se votação, a qual acolheu o parecer do 50 

Conselheiro Antonio Vinicius por unanimidade. Nos Assuntos de Ordem Geral, a 51 

Conselheira Vera manifestou, em nome do CPERS/Sindicato e em nome de todos os 52 

sócios, o descontentamento da categoria em virtude da proposta de emenda à Constituição 53 

Estadual que o Governo do Estado submeteu à Assembléia Legislativa, na qual eleva 54 

contribuição previdenciária de 13,25% para 14%. Ela destacou que a categoria está há dois 55 

anos sem reajuste. Registrou que as categorias dos servidores públicos do Estado não 56 

devem pagar a conta por todos os fatos históricos que vem acontecendo dentro do Estado. 57 

Reforçou que se deseja, que o Governo do Estado foque na questão das isenções fiscais, 58 

da sonegação fiscal e que modifique o plano da economia objetivando, de fato, a aumentar 59 

a arrecadação de impostos. Segundo ela, a elevação de tributos não é a saída, mas sim, a 60 

redução do valor dos impostos para que a sociedade consuma mais, e consequentemente, 61 

haja o aumento da arrecadação. A Conselheira Kátia se manifestou em relação à ação que 62 

o SIMERS ingressou contra o IPERGS. Uma das reivindicações diz respeito à questão dos 63 

honorários que estão congelados há cerca de cinco anos. Ela comentou que o Sindicato 64 

Médico suspendeu sua participação do Grupo Paritário. Ela sugeriu que houvesse uma 65 

representação do Conselho nas reuniões do Grupo Paritário, mesmo que fosse apenas 66 

como ouvinte. O Conselheiro Antonio de Pádua esclareceu que o SIMERS encaminhou 67 

correspondência ao Governo do Estado e que a ação judicial também seria contra o 68 
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Governo. Após debates sobre o tema, deliberou-se fazer um convite ao Diretor Presidente e 69 

ao Diretor de Saúde para falarem sobre a questão do Grupo Paritário para a próxima 70 

semana. O Conselheiro Bayard Schneider registrou o protesto da FESSERGS contra todo o 71 

pacote de demissão de colegas, e salientou que no IPE não há reajuste desde 2013. VII) 72 

Pauta da próxima sessão: Discussão PEC 287 sobre Reforma da Previdência; Convite ao 73 

Diretor-Presidente e ao Diretor de Saúde para falarem sobre a questão do Grupo Paritario. 74 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15 horas, da 75 

qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 76 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Cíntia Philipp, Secretária Substituta, e pelo 77 

Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 78 

Sala de reuniões, 07 de dezembro de 2016. 79 

 

Cíntia Philipp 

Secretária Substituta 

 

Luís Fernando Alves da Silva 

Presidente 
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