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ATA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 minutos, na 2 

Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar do prédio, nº 3 

1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a primeira 4 

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

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

Conselho. 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 Vinícius Amaro da Silveira, Delmar Pacheco da 9 

Luz, Antonio de Pádua Vargas Alves, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, 10 

Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi 11 

substituído por seu suplente Alexandre Wagner Silva Bobadra. As assinaturas foram 12 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) 14 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 15 

11 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 16 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 17 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 18 

abertura à sessão ordinária, o Presidente deu as boas-vindas ao Presidente do IPERGS, 19 

Sr. Otomar Vivian, o qual solicitou agenda junto ao Conselho Deliberativo, para uma visita 20 

de cortesia. O Presidente Otomar destacou ser esta sua primeira visita institucional após 21 

sua posse e reafirmou o compromisso com o fortalecimento do Instituto, ressaltando a 22 

importância do Conselho na consolidação do IPE. Relembrou sobre a questão 23 

previdenciária, que vem sendo uma ação estruturante desde 2003 em todos os governos 24 

estaduais, destacando a reestruturação do IPE, a gestão paritária, o reconhecimento do 25 

IPE como gestor único e a criação dos fundos previdenciários, como importantes 26 

conquistas. Em relação ao Plano IPE-Saúde, o Presidente do Instituto destacou que o 27 

mesmo continua sendo um diferencial na vida dos segurados e suas famílias, sendo 28 

prioridade qualificar e modernizar o sistema. O Conselheiro Alexandre deu as boas-vindas 29 

ao Presidente Otomar e disse que o Presidente Sergio Arnoud, representante da 30 

FESSERGS, Federação a qual o Conselheiro representa, mandou um grande abraço. 31 

Destacou que o Presidente Sergio Arnoud, solicitou que perguntasse ao Presidente do 32 

Instituto em relação à carência de pessoal para trabalhar no quadro do Instituto, tanto no 33 

interior como na capital e se já nesse início de gestão ele poderia ter um olhar diferenciado 34 
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para o plano de carreira, bem como uma readequação salarial para os servidores do 35 

Instituto.  O Presidente Otomar retribuiu o abraço e disse que a FESSERGS, é uma 36 

Federação muito importante no sentido da representatividade. Em relação à pergunta o 37 

Presidente disse que hoje existe uma orientação geral para o Executivo como um todo, 38 

sendo que não haverá aqui uma ação diferenciada em relação à política que o Estado está 39 

adotando. Em relação à carência de pessoal destacou que tem convicção da falta de 40 

pessoal, sendo necessário dar um tratamento especial neste sentido, destacou que este 41 

assunto será um dos prioritários na sua gestão.    Na fala do Presidente do Conselho e dos 42 

demais Conselheiros, ficou sinalizado a preocupação com o projeto, já aprovado pelo 43 

Conselho, que prevê a reorganização do IPE-Saúde, assim como outras questões muito 44 

importantes para o Instituto. O Presidente do Conselho, Luís Fernando, agradeceu a 45 

oportunidade e sinalizou que, em breve, estará agendando uma reunião com o Presidente 46 

do Instituto. Na sequência como primeiro item da pauta, a Conselheira Kátia, relatora do 47 

Processo que trata da alteração do Regimento Interno, comunicou aos Conselheiros que a 48 

Comissão tem recebido a contribuição dos Conselheiros e de suas entidades, sendo que no 49 

momento a Comissão deliberou que irá se reunir para consolidar um texto, retornando após 50 

para apreciação dos Conselheiros. Quanto ao segundo item da pauta, o Presidente fez uma 51 

análise dos instrumentos de comunicação do Conselho Deliberativo, sugerindo como 52 

encaminhamento uma conversa com a Diretoria Executiva para remodelar o site do 53 

Instituto, abrindo uma aba específica para o Conselho, para publicação de forma mais 54 

abrangente das atas, pautas, resoluções e notícias do Conselho.  Também destacou como 55 

principal instrumento de comunicação o correio eletrônico, a fixação da pauta na porta do 56 

Conselho e como informal o Whatsapp. Quanto à pauta, sugeriu que a mesma seja enviada 57 

para os Conselheiros e seus respectivos suplentes por email, bem como com cópia para a 58 

Diretoria Executiva, sendo a mesma publicada no site do Instituto. No mesmo sentido, as 59 

atas serão publicadas no site e enviadas por email para os Conselheiros. Em relação ao 60 

whatsapp, sugeriu restrição do mesmo para Conselheiros e suplentes, para pequenas 61 

informações, contatos e sugestões de assuntos do próprio Conselho Deliberativo, 62 

destacando sempre assuntos que estão sendo tratados no Conselho, vedada a utilização 63 

para outros fins. Após discussão, acolhendo sugestão dos Conselheiros, foi aprovada por 64 

unanimidade as propostas encaminhadas pelo Presidente. VII) Pauta da próxima sessão: 65 

Demandas a serem enviadas à Diretoria Executiva. VIII) Encerramento: Nada mais 66 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 10 minutos, da qual, para constar, 67 
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foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 68 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*- 69 

Sala de reuniões, 03 de maio de 2017. 70 

 71 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 72 

                   Secretária                                                        Presidente  73 
 74 


