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ATA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dez 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 segunda 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: Antonio Vinícius Amaro 8 

da Silveira, Antonio de Pádua Vargas Alves, Édino José Alves, Kátia Terraciano 9 

Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Alberto 10 

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

Pacheco da Luz foi substituído por seu suplente André Fernando Janson Carvalho Leite. 12 

O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi substituído por seu suplente Alexandre Wagner 13 

Silva Bobadra. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 14 

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

Álvaro de Medeiros e Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da 16 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 12 que, depois de aprovada, será 17 

assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 19 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 20 

abertura à sessão ordinária, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Antonio de 21 

Pádua, a fim de que o mesmo procedesse à explanação do relatório do parecer do 22 

Processo nº 17/2442-0001116-0, que trata do Balanço Orçamentário, Financeiro e 23 

Patrimonial. O Conselheiro fez um relato oral em relação ao processo e leu as informações 24 

encaminhadas pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Nilton Donato, e, após, votou pela 25 

aprovação do Balanço/2016. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos 26 

Conselheiros presentes. Na sequência, o Presidente abriu a discussão referente às 27 

demandas que serão encaminhadas à Diretoria Executiva. Após discussão, ficou aprovado 28 

por unanimidade abordar os seguintes itens: 1- encaminhamentos referentes ao anteprojeto 29 

de Reforma da Legislação do IPE-Saúde; 2- providências relativas ao patrimônio do IPE-30 

Saúde, incluindo a Fazenda Santa Rita; 3- fechamento e falta de atendimento em Agências 31 

do Interior e carência de profissionais credenciados em diversas especialidades; 4- 32 

participação de representantes do Conselho Deliberativo nas negociações do Grupo 33 
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Paritário; 5- incremento na divulgação da movimentação financeira e dos fluxos de caixa, 34 

de preferência quinzenal; 6- providências em relação aos Créditos do IPE-Saúde; e 7- 35 

encaminhamentos referentes à proposta de alteração da Lei nº. 7.672/82, que dispõe sobre 36 

o Instituto de Previdência do RS. Ainda em relação ao tema tratado, ficou deliberado que o 37 

Presidente Luís Fernando apresentará as demandas ao Presidente do Instituto, para que o 38 

mesmo tenha conhecimento e possa, após análise, vir até ao Conselho discutir os 39 

assuntos. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Vera, representante do 40 

CPERS/Sindicato, fez uma avaliação da greve do dia 28/05, destacando alguns pontos 41 

importantes do movimento. Na sua fala, registrou um repúdio em relação ao anúncio que a 42 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, 43 

terá mais uma previsão de congelamento de custeio e salários para os servidores do 44 

Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, apenas com 45 

correção de 3% (três por cento), referente ao crescimento vegetativo da folha. Ressaltou 46 

que este é o terceiro ano consecutivo que o governo encaminha a LDO sem previsão de 47 

reajuste salarial para o Executivo, destacando que o CPERS/Sindicato estará lutando pelo 48 

direito dos trabalhadores. Na continuação de sua fala, relatou sobre o fechamento da 49 

Agência de Carazinho, propondo que faça parte das demandas a serem enviadas ao 50 

Presidente do IPE, bem como manifestou preocupação com a falta de psicólogos e 51 

médicos psiquiatras credenciados para atender na localidade de Três de Maio e região, 52 

assim como em todo o Estado, ressaltando que os professores e funcionários necessitam 53 

muito destas especialidades. O Conselheiro Édino sugeriu pautar uma agenda com o 54 

Auditor Fiscal, Sr. José Paulo Leal, para apresentar o Relatório final da Precificação de 55 

Insumos do IPE-Saúde. O Conselheiro Roberto solicitou pautar na próxima sessão a 56 

apresentação do Relatório de Auditoria da CAGE/Exercício-2016-007-62. A Conselheira 57 

Kátia fez uma felicitação ao Presidente Luís Fernando, que na data de hoje está de 58 

aniversário, destacando ser sua presença um aprendizado a cada dia. Salientou que 59 

admira profundamente a forma com que conduz esse Conselho, sua competência, 60 

dedicação e tranquilidade, sendo esta última, fruto de clareza, integridade e lealdade com a 61 

causa que abraçou. Os Conselheiros parabenizaram o Presidente, sendo que o mesmo 62 

agradeceu o carinho e as felicitações, destacando que “compartilha com os amigos a 63 

alegria da vida, de estar por aqui”. VII) Pauta da próxima sessão: Apresentação do 64 

Relatório Final da precificação de Insumos do IPE-Saúde; 2- Apresentação do Relatório de 65 

Auditoria da CAGE/Exercício 2016-007-62. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 66 
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tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 67 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 68 

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

*-*-*-*-*-*- 70 

Sala de reuniões, 10 de maio de 2017. 71 

 72 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 73 

                   Secretária                                                        Presidente  74 

 75 


