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ATA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado 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 7 

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

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

Pacheco da Luz,  Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein 10 

e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por 11 

seu suplente Gustavo Borsa Antonello. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi 12 

substituído por seu suplente Alexandre Wagner Silva Bobadra. As assinaturas foram 13 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 14 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) 15 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 16 

13 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 17 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 18 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 19 

abertura à sessão ordinária, na discussão da ata da sessão anterior, o Conselheiro 20 

Alexandre Bobadra solicitou que constasse nesta ata que, na sessão anterior, fez 21 

referência ao fato de que, conforme apontamentos do TCE trazidos pela FESSERGS no 22 

ano passado, os débitos dos outros Poderes para com o IPE giram em torno de 3 a 5 23 

bilhões de reais. Feito o registro, na sequência, o Presidente leu o email do Conselheiro 24 

Antonio Vinícius, o qual solicitou a retirada de pauta do Expediente nº. 17/2442-0001349-9, 25 

justificando o pedido por ter sido designada sessão extraordinária na mesma data e hora na 26 

4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, onde é titular. O Presidente registrou que, 27 

conforme deliberado em sessão, encaminhou Ofício CD nº. 06/2017 ao Secretário de 28 

Estado da Fazenda, Sr. Giovane Batista Feltes, convidando o Sr. José Paulo Leal e sua 29 

equipe, a fim de fazer a apresentação do Relatório Final de Precificação de Insumos do 30 

IPE-Saúde, sendo que o mesmo respondeu que o Assessor Paulo Leal cumpre agenda 31 

pré-estabelecida nos próximos dias e, após, estará entrando em contato com o Conselho.  32 

Na sequência, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Roberto Liebstein, relator 33 
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do Processo nº. 010479/16-3, que trata do Relatório de Auditoria da CAGE - 34 

Exercício/2016-007-62, para que o mesmo apresentasse o relatório e parecer do Processo. 35 

O Conselheiro relatou a conclusão da CAGE no sentido de que o Instituto cumpriu com os 36 

pressupostos contidos no Manual de Normas e Procedimentos Operacionais – 37 

MNPO/FCVS vigente, roteiro de Análise, Lei nº. 10.150/00 e resoluções pertinentes, 38 

aprovando assim o relatório e recomendando o arquivamento do mesmo, junto à Secretaria 39 

deste Conselho. O relatório e parecer do Conselheiro foram aprovados por unanimidade 40 

dos Conselheiros presentes. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia salientou 41 

que a Lei que cria o teto para as pensões do Rio Grande do Sul deve ser colocada em 42 

prática na próxima folha de pagamento, destacando que o IPE passará a pagar esse 43 

benefício até atingir o limite único do teto. A Conselheira disse que não são muitos os casos 44 

de pessoas que recebem acima do teto, porém antecipou que haverá questionamento na 45 

justiça em relação ao tema, analisando caso a caso. O Conselheiro Antonio de Pádua 46 

sugeriu convidar o Diretor Ari Lovera para se manifestar em relação ao assunto. Após 47 

discussão, ficou como encaminhamento discutir o assunto na ocasião da vinda do 48 

Presidente ao Conselho. O Conselheiro Antonio de Pádua sugeriu que o Conselho levasse 49 

ao Presidente do Instituto uma Moção de Preocupação em relação a procedimentos a 50 

serem adotados referentes à cobrança em Dívida Ativa de créditos a favor do IPERGS. 51 

Após discussão, ficou deliberado esperar a presença do Presidente Otomar no Conselho 52 

para discutir o assunto. A Conselheira Vera, em relação à medida provisória que trata do 53 

teto das pensões, destacou que está acompanhando os encaminhamentos, porém “acredita 54 

sim que precisamos lutar por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde não se dê 55 

tanto privilégios para determinadas categorias em restrição de outras”. Na continuação de 56 

sua fala, relatou que o funcionário que trabalha no escritório de Uruguaiana está para se 57 

aposentar, motivo este de preocupação quanto ao fechamento do escritório, propondo que 58 

o assunto seja incluído nas demandas discutidas na vinda do Presidente ao Conselho. 59 

Relatou também preocupação em relação à notícia publicada no Jornal Diário de Santa 60 

Maria, no final de semana, dos dias 13 e 14 de maio, o qual teve como destaque: “Novo 61 

Presidente do IPE promete alternativas para aliviar prefeituras”. O Conselheiro Antonio de 62 

Pádua falou da importância de reforçar o atendimento nas Agências do Interior, com 63 

funcionários habilitados. No mesmo sentido o Conselheiro Antonio Andreazza também 64 

enfatizou a importância de se manter as Agências do Interior funcionando e registrou a 65 

importância de ver o reconhecimento e o apoio unânime dos Conselheiros nesta causa. O 66 
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assunto ficou para ser discutido na próxima agenda do Presidente Otomar no Conselho. O 67 

Presidente relatou que esteve em reunião com o Presidente do Instituto, Sr. Otomar Vivian, 68 

apresentando as demandas deliberadas pelo Conselho, conforme Ata nº. 13/2017, para que 69 

o mesmo tivesse conhecimento, agendando, assim, uma pauta para discussão do assunto. 70 

Destacou que apresentou ao Presidente do Instituto todos os itens constantes da Ata 71 

anterior, sendo que também fez referência aos instrumentos de comunicação do Conselho 72 

Deliberativo, bem como aos Decretos Estaduais nº 52.669/2015 e 52.670/2015, que tratam 73 

da instituição de Comitê financeiro dos FUNDOPREVs civil e militar, assuntos que o 74 

Presidente Otomar apresentará para discussão junto à Diretoria Executiva, podendo assim 75 

trazer na reunião que será agendada junto ao Conselho, conforme encaminhamento feito 76 

na última sessão. A Conselheira Kátia fez uma referência à Tabela CBHPM, que se 77 

encontra no site do Instituto, e destacou a importância dos Conselheiros terem um 78 

conhecimento básico em relação à mesma. O Conselheiro Antonio de Pádua fez uma 79 

explicação aos Conselheiros em relação à CBHPM, destacando a fala da Conselheira Kátia 80 

sobre a importância do conhecimento básico sobre a mesma. O Presidente Luís Fernando 81 

fez referência ao tema apresentado pela Conselheira Vera na sessão anterior, quando 82 

alertou em relação à LDO, que terá uma previsão de congelamento de custeio e salários 83 

para os servidores de todos os poderes. Ressaltou que, conforme manifestações dos 84 

representantes dos outros poderes, na verdade, o acordo noticiado anteriormente 85 

alcançava apenas as questões de custeio, sendo que o congelamento de salários foi objeto 86 

de manifestação somente por parte do Executivo. VII) Pauta da próxima sessão: Não 87 

ficou definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 88 

foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 89 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 90 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 91 

Sala de reuniões, 17 de maio de 2017. 92 

 93 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 94 

                   Secretária                                                        Presidente  95 
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