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ATA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 segunda 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 Alberto 8 

Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Delmar 9 

Pacheco da Luz, Antonio Vinícius Amaro da Silveira, Édino José Alves, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. As assinaturas foram 11 

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

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros, Carlos Eduardo 13 

Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi efetuada a leitura 14 

da Ata nº 01/2018 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 15 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Relatório de 16 

Auditoria Operacional – TCE de nº 005025-0200/16-0; Ofício nº 04/2018, da FESSERGS; 17 

Ofício nº 05/2018, da FESSERGS. V) Correspondências Expedidas: Não houve 18 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente 19 

leu o Ofício nº 04/2018, enviado pela FESSERGS, que justificava aguardar para fazer a 20 

indicação do diretor de saúde após a votação do Projeto Especialização na Assembleia 21 

Legislativa, projeto este que trata desde a criação de novo Conselho de Administração e 22 

regulamenta de forma diversa a indicação de diretores. Neste sentido, o Presidente 23 

justificou que está acolhendo as sugestões das entidades classistas, dando cumprimento 24 

ao disposto no artigo 20, e seguintes, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 25 

Quanto ao Ofício nº 05/2018, enviado pela FESSERGS, que trata do pedido de 26 

afastamento solicitado pelo Conselheiro Bayard e sua consequente substituição, ficou 27 

deliberado esperar a publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado. Na sequência o 28 

Presidente fez uma explanação do Relatório de Auditoria Operacional – TCE de nº 005025-29 

0200/16-0 e, após discussão, ficou como encaminhamento que será formalizado um 30 

processo, ficando assim a responsabilidade de relatório e parecer do mesmo a cargo do 31 

Conselheiro Antonio Andreazza.  Na sequência, a Conselheira Vera procedeu ao relato e 32 

parecer do Processo nº 011102/16-4, que trata da Avaliação Atuarial do RPPS do ano de 33 
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2013, após os quais votou pelo conhecimento da Avaliação Atuarial do RPPS do exercício 34 

de 2013, justificando que a análise de mérito esta prejudicada em função de haver 35 

decorrido o prazo legal para exame. O voto da relatora foi aprovado por unanimidade dos 36 

Conselheiros presentes. Quanto ao segundo item da pauta que faz referência aos informes 37 

sobre os Projetos que tratam da reestruturação do IPERGS, o Presidente relatou o trabalho 38 

realizado pelas entidades Classistas junto aos deputados antes da votação e destacou as 39 

emendas acolhidas nos textos originais. Com as emendas, ficou garantido o não aumento 40 

da contribuição das pensionistas; a automaticidade de inscrição do servidor no IPE Saúde 41 

sem termo de adesão; a conservação do modelo de Plano Principal, PAC e PAMES; e a 42 

vedação de cobrança nas internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais. Em relação 43 

às emendas no projeto 211, os Conselheiros continuam indicados pelas entidades, foram 44 

estabelecidas competências ao futuro Conselho e ficaram garantidas atribuições de 45 

diretoria em composição colegiada.  Quanto aos imóveis do IPERGS vinculados ao FAS, o 46 

Presidente registrou que os mesmos serão repassados para o Estado e o valor equivalente 47 

dos mesmos ficará como auxílio para eventuais insuficiências no Plano. No mesmo sentido, 48 

relatou que esteve presente na Instalação da Frente Parlamentar de Fiscalização da 49 

Alienação dos Imóveis Públicos, proposição do Deputado Nelsinho Metalúrgico, em função 50 

da Lei nº 14.954/2016, decorrente da alienação dos imóveis públicos.  Em relação à 51 

contribuição dos dependentes, o Conselheiro Bayard falou sobre a importância de rever os 52 

cálculos atuariais para não inviabilizar o Plano de Saúde. O Conselheiro Roberto destacou 53 

a votação do PL nº 213/2017, que reorganiza o Quadro de Pessoal do Instituto, passo 54 

importante para a manutenção do quadro de funcionários do IPERGS. VII) Pauta da 55 

próxima sessão: Não ficou definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada 56 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para 57 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 58 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor 59 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-* 60 

                                               61 

Sala de reuniões, 14 de março de 2018. 62 

 63 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 64 

                   Secretária                                                        Presidente 65 

 66 


