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                                   ATA 242ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 14 horas e 15 3 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 4 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 5 

RS, realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

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

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

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Luís 10 

Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton Rotunno, 11 

Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira 12 

Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 13 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana 14 

Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para 15 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Cláudio 16 

Batista de Souza. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 17 

efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, foi assinada por 18 

mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Ofício nº. 216, convidando para o Seminário de aperfeiçoamento e 20 

capacitação para gestores e servidores do RPPS; Of. nº 56/2011, comunicando o 21 

pedido de aposentadoria do Diretor de Previdência; Of. nº 008/2011, enviado pela 22 

Comissão de Constituição e Justiça, em resposta ao PLC nº 317/2011. V) 23 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: O 24 

Presidente Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, inicia a sessão e passa a palavra à 25 

Secretária de Administração da Prefeitura de Porto Alegre, Srª. Sonia Mauriza Vaz 26 

Pinto, que, juntamente com sua Adjunta e seus Assessores, coloca seu desejo de ter 27 

um Plano de Carreira para os Servidores do Município de Porto Alegre e, sendo assim, 28 

fala do ingresso dos mesmos na estrutura do Instituto. Faz, também, um relato do 29 

demonstrativo financeiro dos cálculos atuariais da Prefeitura de Porto Alegre, afirmando 30 

que possui plena convicção de que a Prefeitura tem como ajudar o IPE em sua 31 

sustentabilidade financeira. Coloca que com a Prefeitura de Porto Alegre foi tratado 32 
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tudo muito antes da Resolução nº 12, mas que reconhece os motivos que levaram o 33 

Conselho a elaborar esta Resolução. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos 34 

expõe sua satisfação em receber os representantes da Prefeitura do Município de 35 

Porto Alegre neste Conselho e diz que, por ser o primeiro a falar, falará em nome dos 36 

colegas. Salienta o quanto é bom saber que os funcionários têm grande interesse de 37 

ingressar no IPE-Saúde, e que isso é motivo de orgulho para todos nós. Ainda, relata 38 

que o Conselho Deliberativo é um órgão colegiado e que suas decisões são tomadas 39 

pela maioria, neste caso em específico que estamos tratando aqui, foi tomada por 40 

unanimidade dos Conselheiros. Logo após, lê a Resolução nº 12 para os visitantes e 41 

esclarece que esta Resolução poderá ser, a qualquer momento, revogada, tão logo 42 

sejam prestados pela Diretoria Executiva os esclarecimentos nela solicitados.  A 43 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti lê uma nota de esclarecimento aos Municipários 44 

de Porto Alegre feita pelo CPERS, através de suas instâncias, defendendo o IPE saúde 45 

com exclusividade para os Servidores Públicos Estaduais, salientando ainda que sua 46 

posição é a do Sindicato que representa. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon e 47 

o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior colocam sua preocupação no sentido de 48 

que o Processo não chegou até o Conselho para ser deliberado e, portanto, não existe 49 

manifestação contrária ao mesmo. A Secretária de Administração da Prefeitura de 50 

Porto Alegre diz que não é por acaso que querem o IPE e que sabem do seu valor e de 51 

suas qualidades, também, que entende a preocupação dos Conselheiros em não 52 

descuidar do aperfeiçoamento, a qualidade e a melhoria deste trabalho. Diz que se 53 

procuraram o Conselho é porque valorizam e entendem a importância do mesmo neste 54 

processo. Fala também que fica tranqüila quando ouve os Conselheiros dizerem que, 55 

tendo posse dos dados da Resolução nº 12 e, sendo esses favoráveis, não teriam nada 56 

contra a inclusão dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre.  Na seqüência, 57 

agradece a oportunidade e diz que fica no aguardo da decisão do IPE. O Presidente 58 

Fábio Duarte Fernandes pede para a Secretária de Administração que coloque no site 59 

da SMA a posição do Conselho, frente ao assunto deliberado hoje. Ressalta que tem 60 

trabalhado no intuito de ajudar a Autarquia a ficar cada vez mais sólida e forte, 61 

mantendo a maior transparência possível. Continua, afirmando que o Conselho irá se 62 

debruçar com carinho sobre este tema, embora a manifestação dos Conselheiros tenha 63 
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sido esclarecedora e que no momento em que a Direção Executiva da Autarquia se 64 

posicionar acerca da Resolução nº 12, e o Conselho tiver mais segurança para 65 

deliberar sobre o tema desta ordem, certamente irá faze-lo com muita transparência e 66 

tranqüilidade. Seguindo, o Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes faz o relato do 67 

Processo nº 52437-2442/11-0, indicação Conselheiro FUNDOPREV e 68 

FUNDOPRE/MILITAR, dizendo que é do entendimento da Comissão composta por ele, 69 

pelo Conselheiro Cláudio Luis Martinewski e pelo Conselheiro Paulo Renato Pereira 70 

Lima que, enquanto não houver a regulamentação constante no art. 21 da Lei 71 

Complementar nº 13.758/11, pelo Grupo de Trabalho denominado GT Previdência, 72 

constituído pelo Decreto nº 48.371, de 16 de setembro de 2011, deve ficar suspensa a 73 

indicação do referido membro do Conselho Deliberativo. O voto é no sentido de que tão 74 

logo haja a regulamentação, seja o presente processo pautado neste Conselho 75 

Deliberativo. Sendo assim, o Conselho resolve aprovar, por maioria, com a abstenção 76 

da Conselheira Daniela Fabiana Peretti, representante do CPERS, por este já ter dado 77 

sua manifestação contrária a respeito deste Processo. A Conselheira Márcia Elisa 78 

Pereira Trindade coloca que a FESSERGS tem um posicionamento de participar tanto 79 

do Grupo de Trabalho, como do FUNDOPREV e, portanto, estará fazendo a indicação. 80 

Nos assuntos de ordens gerais, a Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon salienta 81 

que, como representante da Assembléia Legislativa, nos assuntos pautados nas 82 

sessões referentes aos Projetos de Lei de Origem Parlamentar, ela se absteve de 83 

votar, por achar que não lhe cabe discutir o conteúdo dos Projetos de Lei ou Resolução 84 

de origem Parlamentar. Ressalta que, nos ofícios enviados para a Assembléia, saiu 85 

como uma decisão unânime do Conselho, portanto pede retificação. VII) Pauta da 86 

próxima sessão: Relato do Processo nº 63708-2442/11-5 - Política Anual de 87 

Investimento; Distribuição do Processo nº 57525-2442/11-7 – Proposta Orçamentária 88 

Exercício 2011. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 89 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 25 minutos. Da qual, para constar, foi 90 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 91 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 92 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 93 

 94 

                Sala Augusto de Carvalho, 04 de novembro de 2011.   95 
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 96 

 97 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 98 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     99 

 100 

 101 
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