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ATA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos treze dias do mês de setembro 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 Alberto Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Carlos Eduardo 9 

Prates Cogo, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e 10 

Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da Silveira foi substituído por 11 

seu suplente Gustavo Borsa Antonello. O Conselheiro Delmar Pacheco da Luz foi 12 

substituído por seu suplente André Janson Carvalho Leite. As assinaturas foram apostas 13 

em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausências justificadas: Antonio de Pádua Vargas Alves. III) Leitura e 15 

aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura da ata. IV) 16 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 17 

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

abertura à sessão ordinária, o Presidente deu as boas-vindas ao Diretor Administrativo-19 

Financeiro e salientou o primeiro item da pauta, que trata da discussão sobre as receitas e 20 

repasses dos órgãos estaduais ao IPE-Saúde. O Diretor Nilton Donato disse ser este um 21 

assunto recorrente, porém sobre as receitas e repasses, hoje, em relação ao IPE-Saúde, 22 

todas as entidades (Prefeituras, convênios, optantes...), estão com suas contas em dia. 23 

Destacou que existe pendência de alguns valores, que estão sendo questionados pelo 24 

devedor, porém, de forma geral, o Estado do Rio Grande do Sul, em relação a sua cota, 25 

está em dia. Em relação à cota patronal, que gira em torno de 30 (trinta) milhões por mês, o 26 

Estado está com 5 (cinco) meses de atraso, porém pagando. Fora esses valores, existem 27 

valores pendentes referente, à patronal e à paritária das pensionistas, que é algo em torno 28 

de 6 (seis) milhões por mês e não estão sendo pagos por nenhum órgão, sendo que a 29 

Administração terá que estudar o aspecto legal para analisar como será feita a negociação 30 

em relação ao pagamento. Fez referência a saldos que vêm desde o ano de 1987, os quais 31 

o IPE-Saúde alega como valores a receber, porém os devedores não reconhecem como 32 

dívida. Destacou que na sua gestão está elaborando um Relatório de Abertura de Cobrança 33 
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Administrativa, que seria um plano de recuperação financeira a receber, documentando 34 

esses valores, para regularizar esses saldos. O primeiro valor a ser cobrado é o da cota de 35 

assistência médica, referente a 2 (dois) bilhões e 540 (quinhentos e quarenta) milhões, 36 

atualizados até 28/02/2017. Em sua fala, salientou que a Contabilidade, após consolidação 37 

da dívida tem 7 (sete) bilhões para receber, incluindo IPE-Saúde, Previdência, 38 

FUNDOPREV/Civil, aluguéis, tudo dentro do Sistema CDI. Resgatou os 9 (nove) principais 39 

devedores na ordem apresentados: Tesouro do Estado, DAER, Corsan, DEPREC (em 40 

extinção); Tribunal de Justiça, Secretaria da Saúde, Brigada Militar, Ministério Público e 41 

outros devedores representando 1(um) por cento. Reforçou que o Tesouro do Estado deve 42 

ao Instituto 6.8 bilhões, sendo que neste primeiro processo o Instituto está cobrando 2.5 43 

bilhões. Ficou combinado que assim que autuar o processo referente ao assunto o Diretor 44 

passará o número para acompanhamento do Colegiado. Houve uma discussão em relação 45 

à antiga contribuição mensal dos segurados, conforme previsão na Lei nº 7672/82. Os 46 

Conselheiros fizeram várias perguntas sobre a real situação em relação à dívida e às 47 

negociações, salientando a importância de medidas continuarem sendo tomadas para 48 

evitar o esquecimento. Quanto à dívida paritária das pensionistas, o Diretor disse não ter 49 

estudado ainda o assunto. A Conselheira Kátia solicitou para o Diretor que, na medida do 50 

possível, estude o assunto, para que não recaia em cargo para as pensionistas, sendo 51 

importante a clareza para os Poderes acerca da obrigatoriedade em relação ao pagamento 52 

paritário. Quanto ao Processo nº 504/16-9, que trata dos procedimentos a serem adotados 53 

em relação à cobrança de créditos a favor do IPERGS, o Diretor disse receber o parecer da 54 

PGE, destacando que independente de estar prescrita ou não a dívida, não impede que o 55 

Gestor cobre, sendo que neste sentido a Diretoria Administrativa está buscando elementos 56 

jurídicos para solucionar o problema. O Conselheiro Roberto solicitou que o parecer da 57 

PGE seja disponibilizado para o Conselho. O Conselheiro Édino destacou como importante 58 

analisar a previsão legal da dívida, pois só assim poderá ser feita cobrança e consequente 59 

pagamento. Como segundo item da pauta, o Diretor falou em relação aos elevadores do 60 

edifício-sede, reforçou algumas ações que estão sendo feitas para a compra dos mesmos, 61 

destacando que o Processo nº 23522/15-3 está na sua fase final, para autorização de 62 

abertura licitatória de compra. Após discussão em relação ao assunto, o Presidente 63 

agradeceu a presença do Diretor, que se colocou à disposição do Conselho. Nos Assuntos 64 

de Ordem Geral, a Conselheira Kátia registrou já estar completando um mês que o 65 

Conselho foi comunicado sobre o Projeto Especialização, que separa o IPE em duas 66 
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autarquias, e até o momento a Presidência do Instituto não encaminhou para conhecimento 67 

do Conselho os PLs. O Presidente relatou que a União Gaúcha esteve reunida com o 68 

Chefe da Casa Civil, juntamente com o Diretor do Instituto, terça-feira, dia 05/09/2017, 69 

ocasião em que relataram não terem até o momento feito o fechamento dos PLs. O assunto 70 

foi discutido pelos Conselheiros, que demonstraram preocupação. VII) Pauta da próxima 71 

sessão: Não ficou definida a pauta para a próxima sessão.  VIII) Encerramento: Nada 72 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para 73 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 74 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor 75 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 76 

                                               77 

Sala de reuniões, 13 de setembro de 2017. 78 

 79 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 80 

                   Secretária                                                        Presidente 81 
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