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ATA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 

primeira 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, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max 10 

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd foi substituído por 11 

seu suplente, Alexandre Wagner Silva Bobadra.  O Conselheiro Delmar Pacheco da Luz 12 

foi substituído por seu suplente, André Fernando Janson Carvalho Leite.  As assinaturas 13 

foram apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica 14 

fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. 15 

III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi efetuada a leitura da Ata nº 16 

37/2017 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo 17 

Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Parecer e Relatório de Auditoria 18 

CAGE 016-67/2017; email com resposta ao ofício CD nº 50/2017, referente aos imóveis do 19 

IPE; ofício nº 2043/2017, resposta ao ofício CD 03/2017; ofício GP nº 05/2018, 20 

encaminhamento do Relatório anual dos Ativos Fundoprev; PROA nº 18/2442-0002332-5, 21 

Balanço 2017. V) Correspondências Expedidas: Ofício solicitando indicação do Diretor de 22 

Saúde. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presente leu as correspondências 23 

recebidas, acerca das quais ficou deliberado enviar por email para os Conselheiros 24 

analisarem e, caso haja necessidade, será feita a solicitação de pauta. Na continuidade, o 25 

Presidente fez a distribuição do Processo PROA nº. 18/2442-0002332-5, que trata do 26 

Balanço/2017, ficando a responsabilidade do relatório e parecer do Processo a cargo do 27 

Conselheiro Bayard Schneider Bernd. Como primeiro item da pauta o Presidente informou 28 

sobre o que trata o Parecer e Relatório de Auditoria 016-67/2017, sendo deliberado 29 

encaminhar por email para os Conselheiros analisarem, tomando assim as devidas 30 

providências e, se for o caso, solicitarem pauta para discutir sobre a matéria. Quanto ao 31 

segundo item da pauta, que faz referência aos informes sobre os Projetos que tratam da 32 

reestruturação do IPERGS, o Presidente relatou a condução dada até o momento e 33 

destacou os encaminhamentos feitos pelo Conselho Deliberativo, no que diz respeito à 34 
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questão dos Imóveis do Instituto. Destacou que, mesmo não havendo a publicação pela 35 

Presidência do Instituto da Resolução CD 06/2017, que trata da suspensão de qualquer 36 

expediente ou processo administrativo que vise à alienação de quaisquer dos bens imóveis 37 

vinculados ao Fundo de Assistência à Saúde, deu sequência ao deliberado em sessão, 38 

cientificando a Secretaria de Modernização Administrativa e a Central de Licitações – 39 

CELIC acerca da Resolução. Como conseqüência, os processos relativos aos imóveis 40 

retornaram da CELIC à SMARH, e os editais não se consolidaram. Segundo pesquisa no 41 

andamento dos processos, estes encontram-se Secretaria de Modernização Administrativa, 42 

no setor jurídico. O Presidente destacou o recebimento da resposta ao Ofício CD nº 43 

50/2017, referente aos imóveis do IPE, com as informações solicitadas conforme Ata nº 44 

37/2017, o qual informa ainda que a receita de locação do patrimônio imobiliário do 45 

IPERGS é repassada para o Fundo de Assistência à Saúde. Os Conselheiros discutiram o 46 

resultado das várias ações feitas pelo Conselho Deliberativo, no intuito de não autorizar a 47 

venda dos imóveis do Instituto, reforçando como positivos os resultados alcançados. A 48 

Conselheira Vera falou sobre a divisão do IPE em duas autarquias e registrou que, caso a 49 

divisão venha acontecer, é importante que o projeto aprovado pelo Conselho Deliberativo 50 

venha a ser respeitado. O Conselheiro Pádua falou sobra a vacância do cargo de diretor 51 

médico e os encaminhamentos que estão sendo dados no momento pela Diretoria de 52 

Saúde. O Conselheiro Alexandre destacou a grande responsabilidade da Administração 53 

Financeira do Instituto, diante da arrecadação do Instituto, reforçando a necessidade de um 54 

olhar atento dos servidores e segurados em relação ao assunto. O Presidente sugeriu 55 

como encaminhamento enviar correspondência às entidades classistas comunicando que o 56 

Diretor de Saúde, Alexandre Guimarães Escobar, em virtude da revogação de sua 57 

cedência, não mais se encontra no cargo e solicitando, conforme disposto no artigo 20, e 58 

seguintes, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que as entidades apresentem 59 

sua sugestão de candidato, sendo o encaminhamento aprovado por maioria dos 60 

Conselheiros presentes. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta da 61 

próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 62 

às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 63 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 64 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*                              65 

Sala de reuniões, 21 de fevereiro de 2018. 66 

 67 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 68 

                   Secretária                                                        Presidente 69 


