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ATA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de março 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 

terceira 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: Antonio 8 

Alberto 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 e Carlos Eduardo 13 

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

da Ata nº 02/2018 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 15 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Ofício UG nº. 16 

51/2018. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) 17 

Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presente leu o Ofício UG nº 51/2018, enviado 18 

pela União Gaúcha, o qual, conforme solicitado no Ofício CD nº 01/2018, indica para ocupar 19 

o cargo de Diretor de Saúde do Instituto o Sr. Capitão Médico Nazareno Pereira Fernandes. 20 

O ofício destaca, ainda, sua ampla experiência profissional e alta qualificação técnica, 21 

conforme atesta o currículo anexo. O Presidente relembrou que a FESSERGS encaminhou 22 

ofício, comunicando que aguardará a definição da tramitação dos Projetos que alteram a 23 

estrutura administrativa do IPE/Saúde, para apenas após fazer a indicação do mesmo. O 24 

Presidente salientou que a solicitação do Conselho foi feita respeitando o Regimento 25 

Interno do mesmo e a Lei nº 12.395/05, porém o PL nº 211/2017, votado na Assembleia 26 

Legislativa, se aprovado sem veto, em seu art. 6º, § 2º, destaca que ao Conselho de 27 

Administração compete: “indicar os Diretores de Relacionamento com o Segurado e de 28 

Provimento de Saúde, dentre 3 (três) nomes sugeridos pelas entidades representativas dos 29 

servidores públicos estaduais, civis e militares, para cada Diretoria, na forma do 30 

regulamento, a ser editado pelo Instituto”. Após discussão entre os Conselheiros, ficou 31 

deliberado suspender a apreciação referente à indicação das entidades, até que seja 32 

publicada a nova lei referente ao Projeto de Lei nº 211/17, a qual prevê mudanças na forma 33 
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de administrar o IPE Saúde, e que devem afetar esse processo de indicação do Diretor. O 34 

Conselheiro Bayard registrou ter estranhado o ofício da União Gaúcha, questionando se 35 

União Gaúcha e FESSERGS se reuniram para tratar da indicação do Diretor de Saúde, 36 

uma vez que tem conhecimento de que existiria um acordo de cavalheiros entre essas para 37 

que a diretoria de previdência fosse objeto de indicação pela União Gaúcha e a diretoria de 38 

saúde pela FESSERGS. O Presidente respondeu que essa questão de eventual acordo 39 

político foge do âmbito de discussão pelo Conselho Deliberativo, mas informou ter 40 

conhecimento que as entidades teriam se reunido na última sexta-feira e que essa matéria 41 

teria sido abordada na referida reunião. Nos Assuntos de Ordem Geral, os Conselheiros 42 

comentaram sobre os requisitos exigidos para indicação dos diretores do Instituto, sob 43 

amparo da Lei nº 12.395, e em relação às duas novas autarquias que serão instituídas a 44 

partir da publicação das leis oriundas dos projetos de separação do IPE. VII) Pauta da 45 

próxima sessão: Não ficou definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada 46 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para 47 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 48 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor 49 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 50 

                                               51 

Sala de reuniões, 21 de março de 2018. 52 

 53 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 54 

                   Secretária                                                        Presidente 55 

 56 


