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ATA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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, Antonio 9 

Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco da Luz, Édino 10 

José Alves, Kátia Terraciano Moraes e Roberto Max Liebstein. As assinaturas foram 11 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 12 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo e Vera 13 

Maria Lessês. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 14 

leitura da Ata nº 18 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 15 

Conselho, e pela Senhora Presidente em Exercício. IV) Correspondências Recebidas: 16 

Convite Curso preparatório para o Exame de Certificação CPA-10 da ANBIMA. V) 17 

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

a leitura da Ata nº 18, o Conselheiro Bayard solicitou registrar que, na Sessão passada, 19 

chegou na Sala de Reuniões às 14 horas e 19 minutos, sendo que a secretária já estava 20 

lendo a Ata, não entendendo o porquê da pressa, pois muitas vezes a ata não é lida 21 

quando há presença de convidados ou Diretores. Disse ainda que estar conduzindo o 22 

trabalho não massageia seu ego, pelo contrário, quem lhe conhece sabe que é um cara 23 

simples e prima pelos horários. Na sequência, o Presidente mencionou o convite enviado 24 

pelo Diretor Ari Lovera, do Curso preparatório para o Exame de Certificação CPA-10 da 25 

ANBIMA, destacando a importância da presença dos Conselheiros e que o curso é gratuito. 26 

Ficou deliberado que os Conselheiros que tiverem interesse entrarão em contato com a 27 

secretaria do Conselho para realizar a inscrição. Na continuidade, o Presidente leu o 28 

requerimento registrado na sessão anterior, com o nome dos Candidatos inscritos para as 29 

eleições da mesa Diretora do Conselho Deliberativo para o biênio 2017 a 2019, constituindo 30 

uma chapa composta pelo Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, para a Presidência, e 31 

pelo Conselheiro Álvaro de Medeiros para a Vice-Presidência, atendendo ao deliberado na 32 

sessão do dia 07/06/2017, Ata nº 17. O Presidente saudou o Ex-Presidente do Conselho 33 
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Deliberativo e Presidente da ASJ, Sr. Paulo Sebastião Gonçalves Olympio, bem como 34 

todos os integrantes da plateia e convidou a Sra. Dione Burlamarque, que faz parte da ASJ, 35 

para auxiliar na escrutinação dos votos.  Antes da votação o Conselheiro Bayard solicitou a 36 

palavra para fazer uma manifestação do voto. Discorreu: “Este Conselheiro da FESSERGS 37 

votará não, porém não aos nomes e sim à ideia que a FESSERGS tem de coletividade, 38 

porque as duas representações com maior número de representatividade, a FESSERGS e 39 

o CPERS, não foram consultados, ficando à margem do processo”. Registrou, ainda, que a 40 

FESSERGS é a favor do voto aberto, porque os Conselheiros ocupam cadeira com 41 

representatividade, e solicitou que os Conselheiros que compõem a chapa única, bem 42 

como todos os Conselheiros presentes, defendam o Instituto contra qualquer ameaça, 43 

como essa que ocorreu do plano alternativo ao IPE-Saúde, realizado pelo Poder Judiciário, 44 

excluindo as pensionistas. O Conselheiro Pádua registrou que acompanha as palavras do 45 

Conselheiro Bayard, votando contra a chapa, pelos mesmos motivos expostos. O 46 

Conselheiro Antonio Vinícius disse não se opor em registrar o voto aberto, pois já tem 47 

interesse em propor o mesmo na elaboração do novo Regimento Interno do Conselho 48 

Deliberativo. O Presidente registrou que encaminhara a votação secreta, em obediência ao 49 

que determina o Regimento Interno, entretanto, no caso presente, em sendo a vontade dos 50 

Conselheiros por consenso, pode-se, excepcionalmente, adotar o sistema de votação 51 

nominal. Os Conselheiros, à unanimidade, manifestaram então pela votação nominal para 52 

esta eleição. O Conselheiro Álvaro registrou que não houve negociação ou articulação para 53 

a apresentação das chapas e sim a inscrição da mesma, bem como outras chapas 54 

poderiam ter se inscrito. O Presidente Luís Fernando destacou que houve por bem a 55 

apresentação desta chapa e que aconteceu num processo democrático, sendo que o 56 

calendário estava estabelecido e os Conselheiros poderiam apresentar chapa ou 57 

candidatura individual. O Conselheiro Delmar destacou que, mesmo sendo assunto já 58 

decidido, é de considerar que o voto secreto foi instituído em nome da democracia, 59 

portanto, para proteger os parlamentares, frisou que voto descoberto não é garantia de 60 

democracia e sim o contrário, pois serve para que as pessoas sejam constrangidas através 61 

de pressões do bem ou do mal, sendo forma de assegurar a pressão do poder. Na 62 

continuidade, o Presidente deu abertura ao processo de votação nominal da chapa única, a 63 

qual recebeu 7 (sete) votos favoráveis, sendo eles dos Conselheiros: Antonio Vinícius, 64 

Álvaro, Roberto, Delmar, Édino, Kátia e Luís Fernando; 2 (dois) contrários dos 65 

Conselheiros: Antonio de Pádua e Bayard; e 1 (uma) abstenção, considerada voto em 66 
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branco, do Conselheiro Antonio Andreazza. Após votação, a Chapa composta pelo 67 

Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, para Presidente, e do Conselheiro Álvaro de 68 

Medeiros, para Vice-Presidente, período 2017/2019, foi declarada eleita e a posse da Mesa 69 

Diretora ficou marcada para a próxima sessão, conforme calendário já estabelecido. Os 70 

Conselheiros Álvaro e Antonio Vinícius disseram que o motivo de estar ocupando assento 71 

no Conselho Deliberativo é o de zelar pelos interesses do Instituto de Previdência. Na 72 

sequência, o Presidente discorreu: “eu me sinto extremamente tranquilo em relação a todo 73 

este processo, eu nunca desviei a minha conduta da ética, da lealdade com quem quer que 74 

seja, e se em algum momento isso foi entendido, me perdoem, mas eu sou responsável por 75 

aquilo que eu falo. Por aquilo que entendem, os que entendem são os responsáveis”. O 76 

Presidente destacou que não está a serviço de nenhum Poder, e sim defendendo os 77 

interesses da entidade que o indicou, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e 78 

Pública, sempre respeitando as diretrizes da entidade, com autonomia de argumentação, 79 

sendo que, no momento que estiver contrário ao posicionamento da entidade que 80 

representa, solicita seu afastamento. Agradeceu o apoio dos Conselheiros que votaram na 81 

chapa, destacou que a recondução dará a responsabilidade da conciliação, e se colocou à 82 

disposição. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Pádua solicitou que, doravante, 83 

após a aprovação das atas, elas sejam encaminhadas para o email dos Conselheiros, 84 

sendo a solicitação aprovada por unanimidade. O Conselheiro Pádua ainda solicitou que os 85 

Conselheiros façam o curso da ANBIMA e que logo após façam a prova, sendo que a 86 

participação dos Conselheiros é fundamental na representação do FUNDOPREV Civil e 87 

Militar. O Conselheiro Andreazza registrou a justificativa de ausência da Conselheira Vera, 88 

por estar a mesma participando do processo eleitoral do CPERS/Sindicato, registrando que 89 

a eleição se dará nos dias 27 e 28 de junho.  VII) Pauta da próxima sessão: Posse da 90 

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 91 

foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 92 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 93 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 94 

Sala de reuniões, 21 de junho de 2017. 95 

 96 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 97 

                   Secretária                                                        Presidente 98 

 99 


