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ATA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e quatro 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 

quarta sessão, no mês, do Colegiado. O Presidente Luís Fernando abriu a sessão e 5 

estando o Vice-Presidente sendo substituído por seu suplente, passou a Presidência da 6 

Mesa a Conselheira Kátia Terraciano Moraes, em observação ao artigo 5º, § 4º, conforme 7 

Regimento Interno, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) 8 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 9 

sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de Medeiros, Antonio 10 

Alberto Andreazza, Antonio Vinícius Amaro da Silveira, Carlos Eduardo Prates Cogo, 11 

Delmar Pacheco da Luz, Édino José Alves, Roberto Max Liebstein e Vera Maria 12 

Lessês. O Conselheiro Antonio de Pádua Vargas Alves foi substituído por sua suplente 13 

Terezinha Castro Arnoud. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi substituído por seu 14 

suplente Alexandre Wagner Silva Bobadra. O Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva 15 

foi substituído por seu suplente Ives Agamenon leite Lucas. As assinaturas foram apostas 16 

em folha especialmente identificada para registro de presenças, fazendo parte da presente 17 

ata. II) Ausências justificadas: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e 18 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 14 que, 19 

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 20 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 21 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 22 

abertura à sessão ordinária, o Presidente Luís Fernando se declarou impedido de presidir a 23 

sessão, em razão da pauta tratar do relato e votação do Processo nº 17/2442-0001349-9, 24 

que trata da solicitação de afastamento do mesmo. Diante do fato, convocou seu suplente 25 

e, bem como, na ausência do Vice-Presidente a Conselheira Kátia, para presidir a mesa, 26 

sendo esta a Conselheira mais antiga, conforme Regimento Interno. Ao assumir a sessão a 27 

Presidente em Exercício, Conselheira Kátia fez destaque ao Processo que está pautado e 28 

de imediato passou a palavra para o relator, Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da 29 

Silveira. Antes da fala do Relator, o Conselheiro Alexandre solicitou a palavra e destacou: 30 

“Considerando que o nosso Instituto de Previdência do Estado é do Juiz, do Promotor, do 31 

Procurador do Estado, do Auditor da Secretaria da Fazenda, do Professor, do Funcionário 32 

de Escola, do Agente Penitenciário, do Policial Militar, de todos nós, e por estarmos 33 
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tratando de temas muito importantes que irão afetar as nossas vidas e a vida de nossos 34 

filhos e nossos dependentes. O IPE é um só, daquele que ganha 30 mil e daquele que 35 

ganha 900 reais e eu nunca vou aceitar que minha filha chegue num consultório médico e o 36 

filho de um funcionário que ganha mais passe na frente dela. Nós somos contra dois IPEs, 37 

nós queremos um IPE só. Há algum tempo atrás a FESSERGS fez um pedido, que originou 38 

um Processo nº 17/2442-0001349-9, que trata da solicitação de afastamento do Presidente 39 

do Conselho, ficando como relator o Conselheiro Antonio Vinícius. Considerando essa 40 

preliminar, em nome da FESSERGS, a qual estou representando, informo que temos neste 41 

momento 80 colegas que estão em Brasília lutando a favor da nossa Previdência, a 42 

corrupção assola nosso País e nosso Estado, vimos nos noticiários que o Governador 43 

daqui, recebeu 1 milhão e 500 mil reais de caixa dois, o que está sendo apurado”. O 44 

Conselheiro Alexandre concluiu: “considerando isso, gostaria de solicitar a retirada da pauta 45 

da votação do afastamento do Presidente Luís Fernando, considerando o momento 46 

conturbado que estamos passando por nosso País e que vários Servidores, estão lá, 47 

lutando pela nossa Previdência. Portanto, é o pedido: Adiar a votação e retirar da pauta de 48 

hoje”. Ainda na sua fala o Conselheiro Alexandre destacou: “Na verdade, estamos tendo 49 

aqui uma dificuldade de entendimento, porque a FESSERGS, não pediu que os 50 

Conselheiros votassem o afastamento do Presidente Luís Fernando, a FESSERGS pediu 51 

que o Presidente se pronunciasse e que constasse na ata sua resposta a respeito dos fatos 52 

citados no processo. Caso não seja esse o entendimento dos Conselheiros e se o processo 53 

continuar em pauta, solicito que o Presidente se explique aqui e que a votação seja em 54 

aberto de cada um de seus membros que representam suas respectivas entidades”. A 55 

Presidente em Exercício destacou: “Com todo o respeito à FESSERGS, o Conselho 56 

Deliberativo do IPE, possui um Regimento Interno e estamos seguindo rigorosamente o 57 

Regimento, no momento que essa denúncia ou documento da FESSERGS, transformou-se 58 

em Processo, está seguindo seu rito normal, como qualquer outro processo. Está pautado 59 

para hoje, será lido o parecer e nós seguiremos a votação. Não existe motivo algum para a 60 

FESSERGS ditar como será o encaminhamento”. A Conselheira Terezinha Arnoud 61 

destacou que a FESSERGS fez apenas um pedido, para que o Presidente se 62 

pronunciasse, sendo que o Conselho mudou conforme a sua ótica. Reforçou a solicitação 63 

do Conselheiro Alexandre do voto de cada um, individual, escrito em ata, para saber a 64 

posição de cada Conselheiro.  A Presidente em Exercício lembrou que o voto não é secreto 65 

e estará registrado em ata como sempre. Em tempo, a Conselheira justificou que deve 66 
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constar na ata, que a FESSERGS fez um pedido e que o Conselho deliberou de outra 67 

maneira. A Presidente destacou que este processo já vem tramitando aqui no Conselho 68 

desde 22 de fevereiro, há meses, e somente hoje no dia da votação, a FESSERGS, resolve 69 

se manifestar desta forma, sendo que esse pedido, não faz sentido, e ignora o Regimento 70 

Interno do Conselho Deliberativo. A Presidente em Exercício destacou que o Conselho 71 

Deliberativo, não é uma filial da FESSERGS e nem de qualquer outra entidade, que o 72 

mesmo possui Regimento próprio, e que este deve ser respeitado, sendo que o mesmo 73 

deve tratar das questões pertinentes ao IPERGS, respeitando o Regimento Interno. O 74 

Conselheiro Alexandre perguntou se o Presidente Luís Fernando, não irá se manifestar a 75 

respeito do fato, ao que a Presidente em Exercício respondeu que a instancia para a 76 

manifestação do Presidente é o Processo. A Presidente em Exercício novamente passou a 77 

palavra para o relator do processo em questão. O Conselheiro Alexandre antes da leitura 78 

do Relatório pediu vista ao Processo. O Conselheiro Roberto sugeriu que a vista fosse 79 

dada após o Relatório. A Presidente consultou os Conselheiros e ficou deliberado que 80 

poderia acontecer após a leitura do relatório e voto. Por sugestão do relator Conselheiro 81 

Antonio Vinícius foi feita a leitura da ata nº 03/2017, que estabeleceu a abertura do 82 

Processo em pauta, a qual nas linhas 21 a 27 diz: “Na sequência da pauta apresentou a 83 

correspondência recebida no Conselho, enviada pela FESSERGS, a qual denuncia a 84 

participação do Presidente do Conselho Deliberativo do IPE em reunião com o Presidente 85 

do Tribunal de Justiça, na qual se discutia a construção de um Plano de Saúde “alternativo” 86 

ao IPE-Saúde e do Ofício da FESSERGS. Diante de fato, na correspondência, a 87 

FESSERGS solicita o afastamento do então Presidente Conselheiro Luís Fernando Alves 88 

da Silva da Presidência do Conselho”. A Conselheira Terezinha Arnoud, disse que a 89 

FESSERGS não solicitou o afastamento e sim o pronunciamento. A Presidente em 90 

Exercício e o relator reforçaram que na correspondência o termo é afastamento e não 91 

pronunciamento. Quando a Presidente em Exercício iniciou a leitura do Ofício da 92 

FESSERGS o Conselheiro Alexandre interrompeu duas vezes solicitando que os 93 

Conselheiros também tenham conhecimento desta correspondência e a mesma solicitou 94 

que ele parasse, dizendo que os Conselheiros “têm conhecimento desta correspondência”. 95 

O Conselheiro Alexandre respondeu: “vai Kátia, faz a tua parte ai”. A Presidente em 96 

Exercício leu a correspondência enviada pela FESSERGS, no dia 15/02/2017, a qual no 97 

seu último parágrafo diz: "Diante desta situação insólita, antiética e desrespeitosa, a 98 

FESSERGS não poderia esperar outra conduta se não a do afastamento do Conselheiro 99 
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Luís Fernando da Presidência deste Conselho, pois todos sabemos que não se pode servir 100 

a dois Senhores ao mesmo tempo”. Após, para ficar bem esclarecido o ponto, o relator 101 

solicitou a Presidente em Exercício que lesse a Ata nº 04/2017, linha 43 a 56, na qual 102 

novamente faz referência ao pedido da FESSERGS, de afastamento do Presidente e 103 

destaca a distribuição do Processo, primeiro ao Conselheiro Antonio de Pádua, que se 104 

declarou impedido, por ser representante da FESSERGS e após para o Conselheiro 105 

Antonio Vinícius. O relator iniciou dizendo que após leitura da correspondência e das atas 106 

ficou esclarecido que o encaminhamento solicitava o afastamento do Presidente Luís 107 

Fernando, sendo do entendimento do Conselho abrir o expediente. Destacou que mesmo 108 

que a FESSERGS tivesse feito o pedido de afastamento por iniciativa do Presidente, o 109 

Conselho entendeu de abrir o Expediente, o que está na sua autonomia. Quanto à 110 

solicitação do Conselheiro Alexandre pedindo a manifestação do Presidente Luís Fernando, 111 

o relator disse que não se opõe, destacou que dentro do Processo já está à manifestação 112 

do Presidente, porém disse que não vê nenhum prejuízo em o Presidente Luís Fernando se 113 

manifestar neste momento se não houver oposição. A Presidente em Exercício disse que a 114 

manifestação já está dentro do Processo e hoje todos terão acesso ao voto do relator. A 115 

Conselheira Terezinha perguntou se todos os Conselheiros tiveram acesso ao processo e a 116 

Presidente em Exercício disse que, o processo sempre esteve a disposição dos 117 

conselheiros e que todos terão acesso hoje ao relatório e voto do relator. O Conselheiro 118 

relator salientou que todos poderiam ter acesso ao processo. por isso mesmo é que foi 119 

pautado com antecedência regimental. A Conselheira Terezinha disse que a FESSERGS, 120 

quer vista no processo, antes de votar. A Presidente em Exercício disse que será dado 121 

conhecimento a todos os Conselheiros do voto do relator conforme Regimento do 122 

Conselho. O Conselheiro Alexandre disse que não entendeu porque a Presidente em 123 

Exercício não permite a manifestação do Presidente, já que o relator não se opõe. A 124 

Presidente em Exercício disse que a FESSERGS está querendo tumultuar a reunião. O 125 

Conselheiro Alexandre solicitou que ela respeite os representantes da FESSERGS e 126 

mantenha a compostura.  A Presidente em Exercício reforçou: “o local e o momento de 127 

manifestação, do Conselheiro em questão, é dentro do Processo, por várias vezes foi lido e 128 

discutido a acusação feita pela FESSERGS, agora há uma tentativa de boicote, por parte 129 

dos representantes da FESSERGS, em relação à votação, não se sabe por que”. A 130 

Conselheira Terezinha reforçou que o entendimento do Conselho foi diferente do 131 

encaminhamento da FESSERGS. A Presidente em Exercício reforçou que houve um 132 
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entendimento por parte dos Conselheiros que o assunto deveria ser transformado em 133 

Processo. O Conselheiro Álvaro asseverou que tudo o que está em discussão, neste 134 

momento, já foi discutido e registrado em ata e se alguém não estivesse concordando, 135 

deveria se manifestar naquele momento. Destacou que o Presidente já se manifestou 136 

dentro do processo e solicitou que os Conselheiros “deixem o Processo andar”. A 137 

Presidente em Exercício solicitou que o relator, faça a leitura de seu voto.  Destacando: “a 138 

acusação feita pela FESSERGS, já foi lida e relida, porém ainda não conseguimos ouvir o 139 

relator em relação aos fatos”. O relator fez a leitura do relatorio, que está fazendo parte do 140 

referido Processo e, após, apresentou sua conclusao: “Assim, Senhores Conselheiros, 141 

após a valoração dos fatos a mim trazidos, concluo que nada há de antiético, ou insólito, ou 142 

mesmo desrespeitoso na postura do Conselheiro representado, razão pela qual não 143 

vislumbro elementos para se dar sequência e este expediente, concluído que deva ser 144 

arquivado”. Concluída a leitura do voto, “agora com o conhecimento de todos”, a Presidente 145 

em Exercício perguntou ao Conselheiro Alexandre se ele mantinha o pedido de vista do 146 

processo, o qual respondeu que sim. No mesmo momento o relator, Conselheiro Antonio 147 

Vinícius solicitou a manifestação de todos os Conselheiros pela ordem de antiguidade, 148 

sendo que quando chegar à vez do Conselheiro Alexandre ele pede vista do processo. A 149 

Conselheira Terezinha Arnoud se referiu quanto à discussão superficial do Plano do 150 

Judiciário, a qual chegou ao lançamento da licitação. Destacou que no seu ponto de vista 151 

isso não ficou bem claro até aonde chegou estas discussões. O relator asseverou que sua 152 

manifestação não é sobre o mérito do projeto e sim sobre a conduta ética do Presidente do 153 

Conselho. O Conselheiro Alexandre se manifestou no sentido de que pediu vista antes da 154 

leitura do relatório, pois gostaria de ter acesso ao processo, e mesmo assim a Presidente 155 

em Exercício do Conselho determinou que iniciasse a votação, por solicitação do relator. 156 

Houve uma discussão em relação à manifestação ou não dos Conselheiros, porque o 157 

Conselheiro Alexandre manifestou interesse de pedir vista do processo, portanto ficou 158 

deliberado pelo Colegiado que haveria a votação e esclarecido para o Conselheiro 159 

Alexandre, que após o voto dos Conselheiros eles ainda poderiam mudar o voto, se assim 160 

achassem conveniente, após apresentação do voto vista. O Conselheiro Delmar 161 

acompanhou o voto do relator, não vendo nenhum problema do mesmo ter participado da 162 

reunião. O Conselheiro Édino acompanhou o voto do relator, dizendo que se considera 163 

perfeitamente satisfeito com a clareza da manifestação do relator.  O Conselheiro Roberto 164 

destacou que foi muito esclarecedora a manifestação do relator, portanto, apesar da notícia 165 
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veiculada ser muito constrangedora, porém, neste momento, salvo fatos novos, acompanha 166 

o voto do relator. O Conselheiro Álvaro disse que não consegue perceber nenhuma 167 

inadequação na postura do representado, não conseguindo imaginar outra forma de 168 

conduta pra ele, sendo imposto ao mesmo, que estivesse lá, portanto acompanha o voto do 169 

relator. O Conselheiro Carlos Cogo acompanhou o voto do relator. O Conselheiro Antonio 170 

Andreazza destacou a fala dos representantes da FESSERGS, dizendo que não queriam o 171 

afastamento do Presidente e sim sua manifestação, destacou ainda, que o 172 

CPERS/Sindicato propôs uma Moção de Contrariedade em relação a criação do Plano 173 

alternativo, sendo que no dia o Presidente por se sentir impedido não votou, porém, 174 

manifestou sua posição em defesa do IPE. O Conselheiro diante desses argumentos, da 175 

manifestação do relator e tendo em vista que pelo Regimento Interno, teremos eleição do 176 

Presidente nos próximos dias, não vê motivo para afastar o Presidente, acompanhando 177 

assim o voto do relator. A Conselheira Vera disse que analisou os fatos desde o início, 178 

destacando que a notícia em si gerou constrangimento, porém observando as constatações 179 

até o momento e ouvindo agora o relator, acompanha o voto do relator.  A Conselheira 180 

Terezinha agradeceu a presença de todos, pediu desculpas pelas exaltações, destacou que 181 

a defesa do IPE está em primeiro lugar e enfatizou que enquanto representante dos 182 

servidores luta pelo direito dos mesmos, fazendo referência ao movimento de hoje em 183 

Brasília, com o objetivo de lutar pela Previdência. Reafirmou que a FESSERGS, gostaria 184 

que o Presidente do Conselho tivesse uma posição clara, sendo ele contra ou a favor, 185 

neste novo plano alternativo. A Conselheira votou contra o relatório e parecer do relator, por 186 

não se sentir contemplada com a manifestação ou posicionamento do Presidente. O 187 

Conselheiro Ives acompanhou o relator no sentido do voto. A Presidente em Exercício, 188 

Conselheira Kátia disse que acompanha o voto do relator, por saber que o que está sendo 189 

discutido aqui, é a atitude do Presidente Luís Fernando, sua participação na reunião da 190 

qual ele não sabia a pauta e não poderia se furtar a presença por ser Vice-Presidente da 191 

ASJ. Destacou mais uma vez a ética do Presidente e sua manifestação diante de todos os 192 

Conselheiros titulares, contrario a este Plano alternativo, o que torna evidente que todos 193 

que estão aqui lutam em defesa do IPE de qualidade para todos os segurados. O 194 

Conselheiro Alexandre parabenizou o relator pelo relatório e discorreu que o importante de 195 

tudo isso é que os fatos e a verdade venham à tona e que todos possam saber a verdade 196 

de tudo, como aconteceu, para que as pessoas possam tomar a melhor decisão, ratificando 197 

mais uma vez a importância do Instituto de Previdência do Estado. Disse que tem orgulho 198 
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de ter sua carteira do IPE. A Presidente em Exercício perguntou ao Conselheiro se ele 199 

estava mantendo o pedido de vista. O qual ele respondeu: “não sei, vou fazer a minha 200 

leitura primeiro, a Senhora me respeite, pode ser? tome o seu chimarrão aí por gentileza”. 201 

A Presidente em Exercício registrou em ata o desrespeito do Conselheiro Alexandre com a 202 

Presidência da Mesa. O Conselheiro registrou que a Presidente em Exercício desrespeita 203 

no momento que interrompe e tranca sua fala. Na continuação de sua fala disse que o IPE 204 

é de todos nós, destacando que não estão aqui contra o Luís Fernando e sim o que querem 205 

é um IPE único para todos os servidores. Relembrou o apontamento do Tribunal de Contas 206 

em relação à dívida de 3 a 5 bilhões de reais, dos Poderes com o IPE, reforçando que este 207 

debate tem que ser trazido a tona. Destacou que tem profunda admiração por todos que 208 

aqui estão e até pela Conselheira Kátia, que não está se comportando como realmente ela 209 

se comporta quando em conversa com ele. Destacou que em virtude do voto de todos não 210 

lhe restou alternativa no sentido de pedir vista do Processo para buscar trazer fatos novos, 211 

que possam ajudar os Conselheiros a manter ou retificar seu voto.  Concedida a vista ao 212 

Conselheiro Alexandre foi encerrada a sessão. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou 213 

definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 214 

encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 215 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 216 

Eliana Alves Maboni, Secretária, e pela Senhora Presidente em Exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*- 217 

Sala de reuniões, 24 de maio de 2017. 218 

 219 

                   Eliana Alves Maboni                                      Kátia Terraciano Moraes 220 

                   Secretária                                                        Presidente em Exercício 221 

 222 


