
 
Fl.88 

                                                                                                                                                                                 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

88 

 

ATA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar do prédio, 3 

nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a primeira 4 

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da 5 

Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 6 

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio de Pádua Vargas 8 

Alves, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Roberto Max Liebstein e Vera 9 

Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente 10 

Eni Cavalheiro Ferreira. O Conselheiro Delmar Pacheco da Luz foi substituído por seu 11 

suplente André Fernando Janson Carvalho Leite. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes 12 

foi substituída por sua suplente Ivone Antunes Peixoto. O Conselheiro Antonio Vinícius 13 

Amaro da Silveira foi substituído por seu suplente Gustavo Borsa Antonello. As 14 

assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, 15 

que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros e 16 

Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi 17 

efetuada a leitura da Ata nº 22 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária 18 

do Conselho, e pelo senhor Presidente. A Ata nº 23 ficou para ser lida na próxima sessão. 19 

IV) Correspondências Recebidas: Certificado de Demonstrativo de Avaliação Atuarial – 20 

DRAA; Memorando Circular nº 39/2017; Ofício GP nº 157/2017; Processo nº 008794-21 

2442/17-8 e Processo nº 17/2442-0008737-9. V) Correspondências Expedidas: Não 22 

houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o 23 

Presidente Luís Fernando iniciou a sessão lendo o Ofício GP nº 157/2017, da Presidência 24 

do Instituto, que trata do Relatório semestral da gestão dos ativos do FUNDOPREV, sendo 25 

o mesmo deliberado encaminhar digitalizado para conhecimento dos Conselheiros. Na 26 

sequência registrou o recebimento do Processo nº 008794/17-8, no qual a Diretoria de 27 

Previdência solicita que seja informada a nominata dos Conselheiros titulares e suplentes e 28 

os respectivos períodos em que estiveram à frente do processo de tomada de decisões 29 

junto a este Conselho Deliberativo, desde a edição da Lei nº 12.395/05, justificando a 30 

solicitação para subsidiar as respostas às demandas dos órgãos de fiscalização e controle 31 

do RPPS do Estado do RS. Ficou deliberado que a Secretaria do Conselho providenciará o 32 

encaminhamento. O Presidente comunicou aos Conselheiros que recebeu e assinou o 33 
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Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, a ser encaminhado à 34 

Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, sendo que o mesmo pode sofrer 35 

alterações após apresentação e votação do relatório e parecer do Processo nº 17/2442-36 

0008737-9, que trata da apreciação e aprovação da Avaliação Atuarial 2017 do Regime 37 

Próprio de Previdência Social do Estado, sendo este sorteado para relatoria, na data de 38 

hoje, ao Conselheiro Antonio de Pádua Vargas Alves. Como segundo item da pauta, o 39 

Presidente leu o Memorando Circular nº 39/2017, que trata da elaboração do orçamento do 40 

IPERGS, visando à adequação das despesas do Instituto às necessidades de seus 41 

servidores, sendo que ficou deliberado que os Conselheiros podem enviar sugestões de 42 

equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria do Conselho, até a última 43 

semana do mês de agosto, e após esta data será feito o encaminhamento com as 44 

demandas solicitadas pelo Conselho. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Vera 45 

fez uma manifestação de repúdio ao reiterado parcelamento de salários que os servidores 46 

do Poder Executivo vêm sofrendo. Destacou que “quem coloca seu nome para concorrer, 47 

deve saber a situação que irá receber o Estado e achar alternativas para solucionar o 48 

problema”. A Conselheira Eni apresentou para os Conselheiros uma reportagem do Diário 49 

de Santa Maria, do dia 07/08/2017, destacando que o Sindicato Médico do Rio Grande do 50 

Sul (SIMERS), realizou uma mobilização naquela cidade, com o intuito de pressionar pelo 51 

reajuste dos honorários médicos do IPERGS. Os Conselheiros discutiram o assunto, 52 

evidenciando as informações de vários segurados que estão manifestando dificuldade na 53 

hora de agendar consulta, lembraram também a fala do Diretor de Saúde, o qual destacou 54 

que o IPE está pagando em dia os honorários médicos e disponibilizou o telefone da 55 

ouvidoria para denúncia em relação a cobranças indevidas. A Conselheira Eni relembrou a 56 

discussão referente aos créditos do IPE-Saúde, conforme Processo nº 504/16-9, que 57 

consulta sobre procedimentos a serem adotados em relação à cobrança e inscrição em 58 

Dívida Ativa de créditos a favor do IPERGS, e perguntou como se encontra o andamento 59 

do pagamento em atraso. O Conselheiro Bayard sugeriu convidar o Diretor de Saúde para 60 

vir ao Conselho falar sobre ações que estão sendo tomadas na área da saúde. Os 61 

Conselheiros discutiram o assunto e ficou deliberado convidar o Diretor de Saúde para 62 

apresentar as ações que estão sendo tomadas em relação aos seguintes assuntos: 1- 63 

Negociações com prestadores de serviços; 2- Campanha do SIMERS em relação à questão 64 

das consultas e procedimentos; 3- Andamento do sistema de precificação. O Presidente 65 

comunicou que participou de agenda com o Presidente do IPE, Sr. Otomar Vivian, o qual 66 
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destacou que tão logo tenha resposta para as demandas solicitadas pelo Conselho, 67 

marcará uma agenda. Na continuidade de sua fala, o Presidente destacou que permanece 68 

a dificuldade de manutenção nos elevadores do edifício-sede e que os processos que 69 

tratam do assunto foram anexados no Processo nº 23522/15-3, que se encontra na 70 

Secretaria de Obras desde 27/06/2017. Os Conselheiros discutiram o assunto da 71 

manutenção dos elevadores e dos imóveis do Instituto e ficou deliberado convidar o Diretor 72 

Administrativo-Financeiro para agenda junto ao Conselho a fim de tratar dos seguintes 73 

temas: 1- Providências e andamentos dos processos referentes à questão dos elevadores 74 

do edifício-sede; 2- Evolução das discussões e providências a respeito da gestão dos 75 

imóveis; 3- Discussão sobre as receitas e repasses dos órgãos estaduais ao IPE-Saúde. O 76 

Presidente comunicou que o Diretor Ari Lovera solicitou pauta no dia 23/08/2017, para 77 

realizar um seminário aberto sobre a questão previdenciária, sendo a data aprovada por 78 

unanimidade dos Conselheiros presentes. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou 79 

definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 80 

encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 81 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 82 

Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 83 

                                               84 

Sala de reuniões, 09 de agosto de 2017. 85 

 86 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 87 

                   Secretária                                                        Presidente 88 
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