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ATA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos trinta e um 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 

quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Conselheira Kátia Terraciano 5 

Moraes, Conselheira mais antiga, conforme Regimento Interno, e secretariada por mim, 6 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos 8 

Conselheiros: Álvaro de Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Delmar Pacheco da 9 

Luz, Édino José Alves, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro 10 

Antonio Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por seu suplente Gustavo Borsa 11 

Antonello.  O Conselheiro Antonio de Pádua Vargas Alves foi substituído por sua suplente 12 

Terezinha Castro Arnoud. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi substituído por seu 13 

suplente Alexandre Wagner Silva Bobadra. As assinaturas foram apostas em folha 14 

especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente 15 

ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo, Luís Fernando Alves da 16 

Silva. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura da 17 

Ata nº 15. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 006727/17-9. V) 18 

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

abertura à sessão ordinária a Presidente em Exercício Kátia Terraciano Moraes justificou a 20 

ausência do Presidente, por ter se considerado impedido para atuar no Processo em pauta 21 

e destacou que, na ausência do Vice-Presidente, o Conselheiro mais antigo, conforme  22 

Regimento Interno preside a sessão. Justificou que devido à complexibilidade da ata, ainda 23 

esta sendo digitada, portanto não será lida nesta sessão. Na sequência a Presidente em 24 

Exercício fez a distribuição do Processo nº 006727/17-9, que trata do Relatório de Gestão, 25 

Exercício/2016, ficando a responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo 26 

com o Conselheiro Delmar Pacheco da Luz. A Conselheira Terezinha Arnoud entregou um 27 

requerimento para ser recebido pela secretária, ficando este para ser lido na próxima 28 

sessão. A Presidente em Exercício passou a palavra para o Conselheiro Alexandre fazer a 29 

leitura do seu voto, referente ao pedido de vista. O Conselheiro iniciou sua fala dizendo que 30 

está representado a FESSERGS, a qual tem um grupo de trabalho que discute as questões 31 

referentes ao Instituto e que tudo que for dito e feito no Conselho não é nada pessoal. 32 

Destacou que traz para apresentação o voto da FESSERGS e ratificou mais uma vez que o 33 

IPE é de todos dos maiores salários aos mais humildes, relembrando mais uma vez: 34 
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“somos contra ter dois IPEs”. O Conselheiro registrou a inconformidade da FESSERGS, 35 

com a não apresentação da leitura da Ata nº 15/2017. Apresentou uma preliminar do seu 36 

voto e destacou que na sessão passada não foi observado o Regimento Interno do 37 

Conselho Deliberativo no seu artigo 15 que diz: “Antes da votação, os Conselheiros que 38 

não se acharem habilitados a votar poderão pedir vista do processo, que será concedida 39 

pelo prazo de uma sessão ordinária, por uma única vez, para cada Conselheiro”, portanto 40 

nada mais justo do que pedir a nulidade da votação da sessão passada. O Conselheiro 41 

destacou ainda, que a FESSERGS encaminhou um Ofício que tratava da solicitação de 42 

afastamento por motivo de impedimento do Conselheiro Antonio Vinícius, para atuar como 43 

relator no Processo, conforme Artigo 11, parágrafo 5º do Regimento Interno e Lei nº 44 

12.395/2005, destacando que nos dois documentos o Conselheiro estará impedido de votar 45 

em matéria que envolva interesse pessoal. Nesses casos a Mesa deveria ter colocado em 46 

pauta para apreciação dos demais membros do Conselho, possibilitando assim que os 47 

demais pudessem se manifestar sobre a questão, mantendo-se suspenso o julgamento 48 

presente. O Conselheiro destacou que está requerendo a anulação da votação anterior e 49 

que seja observado o Regimento Interno. A Presidente em Exercício fez referência ao 50 

artigo 15 do Regimento Interno, salientando que não diz no Regimento que o Processo 51 

deve ser imediatamente concedido ao Conselheiro, apenas destaca que a vista, pode ser 52 

pedida antes, por isso a Mesa entende que não há nada de irregular na condução do 53 

processo. O Conselheiro Gustavo disse que a Mesa agiu corretamente no momento em 54 

que deixou os Conselheiros que estavam habilitados para votar, dar o seu voto, e o 55 

Conselheiro que não se sentiu habilitado pediu vista, o que foi concedido pelo prazo de 56 

uma sessão ordinária. O Conselheiro Álvaro também fez referência ao assunto, dizendo 57 

que a Mesa conduziu corretamente a votação e concedeu vista para o Conselheiro que não 58 

estava habilitado para votar. O Conselheiro Delmar registrou que quando a FESSERGS, 59 

protocolou o pedido de afastamento do Conselheiro relator, alegando estar impedido de 60 

votar, o Conselheiro Antonio Vinícius fez a sua defesa e os Conselheiros votaram quanto à 61 

permanência ou substituição do relator, sendo que após votação, os Conselheiros, por 62 

maioria, deliberaram continuar com a relatoria do Conselheiro Antonio Vinícius (Ata nº 63 

07/2017).  A Conselheira Terezinha requereu a ata da votação e pediu vista do processo 64 

para apreciação. A Presidente em Exercício questionou se a mesma representação iria 65 

pedir vista do processo, na qual a Conselheira Terezinha respondeu que sim, pois após 66 

apreciação poderá mudar seu voto. O Conselheiro Roberto discorreu que ao seu ver os 67 

procedimentos em relação a esse processo até o momento estão sendo adequados, porém 68 
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acha que quando um Conselheiro pede vista, encerra-se a votação e se encaminha o 69 

processo para análise do solicitante, sendo que os que já votaram podem, dependendo do 70 

relato do pedido de vista ou não mudar o seu voto, assim como entende também que a 71 

Conselheira  que solicitou vista, está apta para receber o processo. O Conselheiro ainda, 72 

lembrou que o Conselheiro relator fez a sua defesa e os Conselheiros votaram, deliberando 73 

não haver impedimento na relatoria e destacou que o importante agora é encaminhar para 74 

o encerramento do assunto, sendo que o Conselho tem outros assuntos importantes para 75 

deliberar. O Conselheiro Delmar disse que não entende o porquê de tanta discussão em 76 

torno deste assunto. A Conselheira Terezinha disse que o assunto está sendo discutido 77 

pela FESSERGS, porque a Federação quer um IPE único, sendo totalmente contra um 78 

“Plano Alternativo”. O Conselheiro Delmar disse que ninguém defendeu e nem defende a 79 

ideia de dois IPEs. A Conselheira Terezinha disse que para dar o seu parecer precisa que 80 

seja encaminhada a ata da sessão anterior e também a ata que foi votado o impedimento 81 

ou não do Conselheiro relator. A Presidente em Exercício disse que a ata que foi votado e 82 

aprovado o parecer favorável a permanência do relator está no site do IPERGS, no link do 83 

Conselho, sendo que a da sessão anterior não foi apreciada ainda e, portanto não está 84 

aprovada. Na sequencia a Presidente em Exercício disse que buscando conciliar esse 85 

impasse a Mesa concede vista do Processo para a Conselheira Terezinha Arnoud. O 86 

Conselheiro Alexandre disse que como ele não votou e a Conselheira Terezinha pediu vista 87 

do Processo ele irá apresentar o seu voto na próxima sessão. O Conselheiro Delmar 88 

sugeriu que não se paute o processo enquanto a FESSERGS, não estiver habilitada para 89 

votar, e que se direcione as sessões para assuntos importantes do Instituto. A Conselheira 90 

Terezinha disse que esse assunto é importante e que causa um desgaste muito grande 91 

para todos os Conselheiros que tem representação. Destacou que a discussão vai durar 92 

enquanto a posição da FESSERGS não for levada a sério. Destacou que existe uma ideia 93 

de dividir o IPE em dois, sendo que em nenhum momento foi dito que o processo do 94 

judiciário foi engavetado e lembrou que o Presidente do Conselho participou de uma 95 

reunião que chegou à licitação de um novo “Plano de Saúde”, portanto não foi uma reunião 96 

informal. Na sua fala ainda destacou que o “Plano Alternativo” ainda está excetuando as 97 

pensionistas e que no Conselho os únicos votos divergentes foram os da FESSERGS. O 98 

Conselheiro Delmar disse que isso não está em discussão neste momento e que ninguém 99 

se posicionou a favor de nenhum “Plano alternativo” e que a Conselheira não pode por na 100 

boca dos Conselheiros, posição que não é deles. O Conselheiro Antonio Andreazza disse 101 

que é lamentável o clima e a situação que se cria no Conselho, porém “pra bem da 102 
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verdade, é importante dizer que não é somente a representação da Fessergs que é 103 

contrária à posição da criação de um Plano Alternativo ao IPE-Saúde, na área do Judiciário. 104 

Nós dois representando o CPERS/Sindicato, Sindicato com maior número de beneficiários, 105 

desde o início, aqui, na categoria e perante a sociedade, temos nos colocado contrários a 106 

isso e para certificar essa posição, inclusive no Conselho Deliberativo nós trouxemos um 107 

voto de contrariedade a essa iniciativa, sendo esse voto aprovado por maioria no Conselho. 108 

Então não é verdade que a FESSERGS é a única representação contraria ao Plano 109 

Alternativo”. O Conselheiro Álvaro lembrou que essa sessão não está avaliando a posição 110 

do Tribunal de Justiça, sendo que ele pessoalmente é radicalmente favorável ao IPE único, 111 

o que está sendo tratado aqui é a conduta do Presidente quando participou de reunião, a 112 

qual se tratava deste assunto.  A Conselheira Terezinha disse que em nenhum momento o 113 

Presidente do Conselho Deliberativo, que participou da reunião no Tribunal de Justiça, 114 

disse ser contra ou a favor do Plano Alternativo, e o que a FESSERGS pediu foi para ele 115 

esclarecer a sua posição, se ele é a favor ou contra e destacou: “se for dividir vai ficar bom 116 

pra ele”. O Conselheiro Gustavo fez um encaminhamento para que seja observada 117 

minimamente a ordem dos trabalhos, salientando que houve um pedido de vista da 118 

representação da FESSERGS e por uma posição muito razoável do Conselheiro Roberto 119 

Max, se entendeu de se dar vista para a Conselheira, sendo que tudo que vem depois é 120 

outra discussão. A Presidente em Exercício encaminhou a vista do processo para a 121 

Conselheira Terezinha Arnoud, passando de imediato para os assuntos de ordem geral. 122 

Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Vera falou em relação às notícias que estão 123 

sendo veiculadas pela mídia, onde o Presidente do Instituto, Sr. Otomar Vivian e os 124 

representantes dos Municípios, buscam firmar convênios com o IPE-Saúde. O assunto foi 125 

discutido e ficou deliberado retomar a discussão na agenda que o Presidente terá no 126 

Conselho. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta da próxima sessão. 127 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 128 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 129 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 130 

pela Senhora Presidente em Exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 131 

Sala de reuniões, 31 de maio de 2017. 132 

 133 

                   Eliana Alves Maboni                                      Kátia Terraciano Moraes 134 

                   Secretária                                                        Presidente em Exercício 135 
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