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ATA DA 206ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

      2 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala de 3 

sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 4 

prédio 1945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a 5 

segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, 6 

Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por 7 

mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo 8 

número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, que contou 9 

com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Carlos Alberto 10 

Oliveira de Azeredo, Cláudio Batista de Souza, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo 11 

Roberto de Carvalho, Paulo Renato Pereira Lima, a Suplente da Conselheira Marina 12 

Lima Leal, Senhora Daniela Peretti, e o Suplente do Conselheiro Paulo Roberto 13 

Machado Campos, Senhor Cristiano Linhares, conforme assinaturas apostas em folha 14 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 15 

presente ata. II) Ausência: Conselheiro José Guilherme Kliemann, Cláudio Luís 16 

Martinewski, Heriberto Roos Maciel e Roberto Silveira Fialho.  III) Leitura e aprovação 17 

a ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior, 18 

que, submetida aos Senhores Conselheiros, foi aprovada e, após, assinada por mim, 19 

Secretária, e pelo Senhor Presidente.  IV) Correspondências Expedidas: Deu ciência 20 

da Nota Pública, acerca da condução do processo político de alteração da Previdência 21 

Publica do Estado, que foi publicada no site do IPE, e a construção da  Resolução nº 22 

07/2011, enviada ao Diretor-Presidente do Instituto. V) Pauta: - Distribuição do 23 

processo nº 025409-2442/11-2 – Projeto de Lei Complementar nº 154/2011.       24 

Conhecimento, avaliação e providências, referente ao aumento da alíquota de 25 

contribuição para previdência.  A seguir, o Senhor Presidente efetuou a distribuição do 26 

processo em pauta, o qual foi designado como relator da matéria o Conselheiro 27 

Heriberto Roos Maciel. Após, passou-se a discussão sobre a matéria publicada na 28 

imprensa referente ao aumento da alíquota de contribuição para previdência. O 29 

Conselheiro Cristiano solicitou a palavra e informou que na reunião do CODIPE, 30 

ocorrida no dia 10 de maio passado, as representações de servidores públicos, em 31 

quase sua totalidade, retiraram-se da referida reunião em razão de descontentamento 32 

na forma de condução dos trabalhos por aquela Secretaria. Na oportunidade, vários 33 

Conselheiros integrantes desse órgão, presentes em razão da representação classista 34 

que exercem, ouviram a Secretaria da Administração fornecer importantes dados 35 

atuariais referentes à previdência dos servidores públicos do Estado, dados estes, que 36 

por diversas vezes foram objeto de nossa solicitação, sem qualquer atendimento. Após 37 

debate pelo Colegiado e diante do exposto, na forma da Lei, o Conselho deliberou por 38 

enviar ofício à Secretária da Administração do Estado e Recursos Humanos, 39 

solicitando o fornecimento de todos os dados, inclusive atuariais, que dizem respeito à 40 

previdência dos servidores públicos, que foram apresentados às representações das 41 

entidades classistas, naquela ocasião. Na seqüência, o Senhor Presidente abordou a 42 

questão de carência de recursos humanos para o Conselho, que não foi contemplado 43 

dentro da nova estrutura do IPE, o que dificulta os trabalhos, pois independente das 44 

aposentadorias de servidores dotados no Conselho, este não tem nenhuma assessoria, 45 

por exemplo. VI) Pauta da próxima sessão: Rediscutir as categorias beneficiadas dos 46 

contrato com o IPE-Saúde. VII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo 47 
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Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas, do que, para constar, foi lavrada a 48 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 49 

assinada por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 50 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 51 

 52 

            Sala Augusto de Carvalho, 11 de maio de 2011.   53 

 54 

 55 

       Vera Regina Costa da Rosa,           Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, 56 

          Secretária do Conselho.                             Presidente do Conselho.     57 


