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ATA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezenove dias do mês de julho 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 

segunda 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 de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco 9 

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

Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente 11 

Eni Cavalheiro Ferreira. O Conselheiro Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por seu 12 

suplente Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 13 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 14 

Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata 15 

da sessão anterior: Foi efetuada a leitura das Atas nº 20 e nº 21 que, depois de 16 

aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  17 

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

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

abertura à sessão ordinária, o Presidente Luís Fernando  passou a palavra para o 20 

Conselheiro Delmar Pacheco da Luz proceder ao relatório e parecer referentes ao 21 

Processo nº 006727/17-9, que trata do Relatório de Gestão-Exercício/2016. O Conselheiro 22 

fez um relato em relação ao Processo e votou favorável, no sentido de aprovar o Relatório 23 

de Gestão do Exercício 2016, encaminhado pela Diretoria Executiva do IPERGS, posto 24 

refletir a realidade e as ações desenvolvidas no período. Logo após à apresentação do 25 

Relatório, os Conselheiros fizeram várias manifestações e unanimemente elogiaram a 26 

clareza na elaboração e apresentação do mesmo. Os Conselheiros Pádua e Bayard, 27 

representantes da FESSERGS, manifestaram novamente a preocupação em relação à 28 

precariedade do quadro de pessoal do Instituto, pois, que conforme já evidenciado na 29 

sessão anterior (Ata nº 21), vários colegas estão se aposentando e outros pedindo 30 

exoneração para ingressar em outros cargos com melhor remuneração, sugerindo, 31 

portanto, o registro no parecer da necessidade da adoção de uma política salarial atrativa, 32 

que possa estimular o ingresso e a retenção no quadro do Instituto dos servidores 33 
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admitidos mediante concurso público. A sugestão foi agregada pelo Relator ao seu parecer, 34 

passando a fazer parte do seu voto. O Conselheiro Gustavo destacou a clareza do relatório 35 

e aproveitou para parabenizar os servidores da ativa, que conseguem manter o 36 

atendimento, mesmo com a falta de pessoal e o baixo salário parcelado. Os Conselheiros 37 

presentes resolveram aprovar, por unanimidade, o voto do relator, com as recomendações 38 

explícitas ao final do referido parecer. Em assuntos gerais, ainda analisando o Relatório de 39 

Gestão, os Conselheiros discutiram sobre credenciamento médico, demora na marcação 40 

das consultas médicas, falta de especialistas médicos pediatras, mais especificamente no 41 

interior, e também sobre a precariedade das Agências do Interior. Em relação ao último 42 

assunto, a Conselheira Kátia sugeriu trabalhar junto à Diretoria Executiva o conceito que se 43 

pretende implementar de Agência para o Interior, lembrando sempre do público alvo de 44 

atendimento, tanto no Interior como na Capital. Ficou deliberado verificar junto ao 45 

Presidente do Instituto, Otomar Vivian, sobre agenda para reunião de trabalho, conforme já 46 

mencionado em sessões anteriores, a fim de que se possa discutir sobre as pautas a ele 47 

apresentadas VII) Pauta da próxima sessão: Apresentação do Banco do Brasil sobre as 48 

avaliações Atuariais 2017, base dezembro/2016. VIII) Encerramento: Nada mais havendo 49 

a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 50 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 51 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 52 

                                               53 

Sala de reuniões, 19 de julho de 2017. 54 

 55 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 56 

                   Secretária                                                        Presidente 57 
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