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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                          ATA DA 227ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, 3 

às 14 horas, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no 4 

décimo segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 5 

Alegre – RS realizou-se a sétima sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 6 

Senhor Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi 7 

secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: 8 

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

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio 10 

Batista de Souza, Denise Zaions, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, 11 

Márcia Elisa Pereira Trindade, Marina Lima Leal, Paulo Renato Pereira Lima, 12 

Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme 13 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio Luís 15 

Martinewski e Izabel Belloc Moreira Aragon. III) Leitura e aprovação da ata da 16 

sessão anterior: A seguir foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior, que depois 17 

de aprovada foi assinada por mim, Secretária do Conselho e pelo Senhor Presidente. 18 

IV) Correspondências Recebidas: Processo nº. 52472-2442/11-3, liberação de 19 

Conselheiro para participação de seminário. V) Correspondências Expedidas: 20 

Memorando nº. 8, solicitando informações acerca da situação atual em que se 21 

encontram os imóveis próprios do IPE, mediante um levantamento descritivo geral a 22 

indicar o quantitativo, a localização e a respectiva ocupação. Memorando nº.9 para 23 

Assessoria Atuarial pedindo mudança no formato do Mensário Estatístico; Memorando 24 

nº. 10, solicitação a cerca da veracidade e dos respectivos motivos que levaram à 25 

exoneração de Assessores da Diretoria da Previdência. Ofício para o Presidente da 26 

Assembléia, dando ciência sobre o processo nº. 025409-2442/11-2, que trata sobre o 27 

PLC 154. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro, passa a palavra para o Conselheiro 28 

Paulo Roberto Machado Campos fazer o relato do Processo nº 16196-2442/11-7, que 29 

trata sobre o pedido de compra de parte do terreno de propriedade do IPERGS. O 30 

Conselheiro da o voto favorável, entendendo que devam ser adotadas todas as 31 

cautelas legais. Sendo aprovado pelos Conselheiros. A Conselheira Denise Zaions 32 

pede que após a venda do terreno seja informado este Conselho o valor da venda e o 33 

destino do recurso e que necessariamente deva constar dentro do expediente. O 34 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, pede voto de destaque, pela seriedade que é 35 

tratar da venda de um imóvel do IPE, pois a lógica seria adquirir imóvel e não vender.  36 

Logo após o Presidente Conselheiro passa a palavra para o Conselheiro Antonio Eni 37 

dos Santos Lemes relatar o Processo nº 34726-2442/11-1, que trata sobre denúncia de 38 

irregularidade no Plano Saúde PAS,onde este estaria, utilizando o nome do Instituto. O 39 

mesmo vota no sentido de que o presente expediente retorne ao Setorial da PGE, 40 

desta feita para que adote as medidas judiciais cabíveis, para que o Plano Saúde PAS 41 

se abstenha de utilizar o nome do IPE em qualquer material de divulgação, adesão, 42 

utilização do mesmo. Vota ainda no sentido de que a Setorial da PGE verifique se cabe 43 

qualquer ressarcimento pela utilização já efetivada. Os Conselheiros aprovaram por 44 

unanimidade o voto do Conselheiro. Sobre os imóveis próprios do IPE e suas 45 

ocupações, ficou decidido que será aguardada a resposta do Memorando nº8 para 46 

agendar uma sessão sobre o assunto. A seguir foi feita à análise da solicitação da 47 
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revisão da redação que resultou na Resolução nº 12, sendo encaminhado o ofício de 48 

nº. 40 para a Presidência da casa. Logo após o Presidente passou a palavra para os 49 

Conselheiros, indicarem o Conselheiros para participar do seminário de qualificação 50 

para Conselheiros de RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social), sendo indicado 51 

pelo Conselho a Conselheira Denise Zaions( representante do Poder Executivo), a 52 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade e o Conselheiros Paulo Renato Pereira 53 

Lima (representante dos Segurados FESSERGS).O Conselheiro Cláudio Batista de 54 

Souza sugere que seja solicitado a Presidência da casa, um levantamento, 55 

procedência e aplicação da verba, sobre os gastos referentes à programação alusiva 56 

aos 80 anos do IPE, sendo aprovado por todos os presentes. Nos assuntos gerais o 57 

Presidente sugeriu a troca do horário da semana, de quarta para sexta-feira das 58 

sessões ordinárias, sendo aprovado por todos os presentes. Fica estabelecido que a 59 

partir do mês de setembro de 2011, as reuniões do Conselho serão todas as sextas-60 

feiras a partir das 14 horas e as extraordinárias, quando se fizer necessário nas 61 

segundas-feiras. Encaminhamentos:  a)Ofício para Presidência respondendo o 62 

Of.nº155; b)Debate envolvendo os imóveis próprios do IPE e suas ocupações, após 63 

resposta do Memorando nº8. c) Aguardar as informações quanto o valor da venda e o 64 

destino dos recursos dos termos do expediente enc. nº. 11, Processo nº. 16196-65 

2442/11-7  VII) Pauta da próxima sessão: a)Visita do SINDIPE; b)Escolha dos 66 

Conselheiros que irão participar do Seminário RPPS.  VIII) Encerramento: Nada mais 67 

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16h20min, do 68 

que, para constar, foi lavrado a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 69 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 70 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-71 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 72 

 73 

                Sala Augusto de Carvalho, 24 de agosto de 2011.   74 

 75 

 76 

               Eliana Alves Maboni                     Fábio Duarte Fernandes, 77 

               Secretária do Conselho.         Presidente do Conselho.     78 
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 81 


