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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                           ATA 252ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 quinta 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: Cláudio Luís Martinewski, Cláudia Bacelar Rita, Fábio 10 

Duarte Fernandes, Iria Salton Rotunno, Izabel Beloc Moreira Aragon, Márcia Elisa 11 

Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos. A 12 

Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente, Daniela Fabiana 13 

Peretti. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior foi substituído por sua suplente, 14 

Ilse Ledur. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel foi substituído por seu suplente, 15 

André Fernando Janson Carvalho Leite, conforme assinaturas apostas em folha 16 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 17 

presente ata. II) Ausência: Antonio Eni dos Santos Lemes.  III) Leitura e aprovação 18 

da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior, 19 

postergando para o dia 04/12/2012. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 20 

correspondência recebida. V) Correspondências Expedidas: Não houve 21 

correspondências expedidas. VI) Pauta: O Presidente Conselheiro, Fábio Duarte 22 

Fernandes, inicia a sessão, que será para analisar a decisão sobre a substituição do 23 

Diretor de Saúde. Coloca que o Conselho Deliberativo recebeu duas propostas: uma 24 

pela FESSERGS, de substituição do Diretor, e outra pela União Gaúcha, que 25 

apresentou de um nome em substituição ao Diretor de Saúde, também dizendo que o 26 

atual Diretor não mais representa a mesma. Colocou que a idéia é fazer um processo 27 

de votação para que as entidades se manifestem e, após, encaminhar um documento 28 

ao Governador, solicitando a vacância do cargo. A Conselheira Márcia Elisa Pereira 29 

Trindade coloca, que os representantes da FESSERGS apresentaram o documento por 30 

entender que existe a necessidade de mudança deste Diretor devido aos fatos 31 

ocorridos e, porque, recentemente, ele também havia anunciado que não mexeria na 32 
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tabela de franquias do IPE, mas a tabela foi alterada. Coloca que a FESSERGS solicita 33 

a mudança do Diretor, por entender que o mesmo perdeu a representatividade e indica 34 

um nome que entende capacitado para ocupar o cargo. Sendo assim, vota pela 35 

substituição do Diretor. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti diz que o CPERS não 36 

tem candidato, e que a posição do mesmo é não disputar os cargos classistas, e se 37 

abstém de votar. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos expõe que a União 38 

Gaúcha está preocupada com a forma da Lei, que não especifica a forma de 39 

destituição dos Diretores Classistas, lembra que esta Diretoria Paritária é composta por 40 

quatro Diretores, sendo dois nomeados pelo Governador e outros dois, indicados pelas 41 

entidades Classistas. Coloca que, da mesma maneira que o Governador pode, a 42 

qualquer momento, destituir seus Diretores, as entidades classistas também podem 43 

destituí-lo sem qualquer motivação. O Conselheiro coloca que, neste caso, a União 44 

Gaúcha está retirando a representatividade do Dr. Cláudio Ribeiro pelos atos que 45 

levaram à assinatura do acordo com o Grupo Paritário, por não ter observado os 46 

procedimentos devidos e, até mesmo, por ter concorrido por outra entidade, antes de 47 

deflagrado o processo sucessório. Por isso, a União Gaúcha, coerente com essa 48 

postura e reiterando o que já foi deliberado na sessão do dia 09/12/2011, vota pela 49 

destituição do Diretor de Saúde e consequente substituição. Logo após, a Conselheira 50 

Cláudia Bacelar Rita manifesta-se votando pela destituição do Diretor.  O Conselheiro 51 

Cláudio Luis Martinewski diz que vota pela substituição, pelas mesmas razões que o 52 

Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos falou e por não haver, por parte do 53 

Diretor de Saúde, o zelo necessário em relação ao Conselho Deliberativo, sobre a 54 

questão do Termo de Reajustamento. A Conselheira Iria Salton Rotunno vota pela 55 

destituição do Diretor.  A Conselheira Ilse Ledur vota pela abstenção, por não ter 56 

grande conhecimento sobre o assunto, já que está substituindo o Conselheiro Sylvio 57 

Nogueira Pinto Junior.  O Conselheiro André Fernando Janson Carvalho Leite diz estar 58 

presente nas últimas sessões referentes ao assunto e vota pela destituição do referido 59 

Diretor. A Conselheira Izabel Belloc Moreira Aragon colocou que estava ausente na 60 

sessão do dia 09/12/2011 e, por isso prefere se abster. O Presidente Fábio Duarte 61 

Fernandes também vota pela abstenção, por compreender que as Diretorias de 62 

Previdência e de Saúde, devam ser indicadas pelas representatividades dos 63 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 2 

FLS.448                                                                       

 

448 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

Servidores. Coloca, ainda, que ficam registrados 6 (seis) votos pela destituição e 4 64 

(quatro) votos pela abstenção. Sendo assim, entende que se pode fazer um ofício 65 

encaminhando esta decisão ao Governador. Portanto, o Conselho Deliberativo do IPE, 66 

na sua totalidade, na sessão do dia 09/12/2011, julgando o encaminhamento do Termo 67 

de Reajuste, deliberou, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, pela destituição 68 

do Diretor de Saúde, Dr. Cláudio Ribeiro e, hoje, conforme pauta, foi analisada 69 

novamente a decisão da sessão do dia 09/12/2011, feita nova votação e deliberado 70 

novamente pela destituição do mesmo. O Presidente Fábio Duarte Fernandes diz que 71 

retomar esta pauta foi necessário, porque não havíamos cumprido, conforme 72 

Regimento, o requisito da publicidade e a análise dos documentos necessários. Coloca 73 

que, assim, o Conselho Deliberativo cumpre os trâmites legais, contidos no Regimento 74 

do Conselho Deliberativo. Diz que existe uma proposta do Conselheiro Cláudio Luis 75 

Martinewski de que o documento seja encaminhado ao Governador propondo a 76 

destituição do Diretor de Saúde, com a cópia das atas que tratam do assusto em pauta.  77 

Sendo assim, o Governador irá utilizar seus recursos jurídicos para interpretar os 78 

documentos. Neste momento, o Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima coloca o seu 79 

voto em relação à destituição do Diretor de Saúde, justificando que ele se habilitou a 80 

concorrer num Processo de eleição interna da FERSSERGS, ficando em último lugar, 81 

sendo favorável a sua saída, acompanhando a Conselheira Márcia Elisa Pereira 82 

Trindade, representante da FESSERGS. Por solicitação do Conselheiro Cláudio Luis 83 

Martinewski, foi suspensa a sessão por cinco minutos. Reiniciando a sessão, o 84 

Presidente Fábio Duarte Fernandes diz que ouviu a manifestação dos Conselheiros 85 

fora da sessão, dialogando e construindo alternativas e notou que o processo de 86 

substituição do Diretor de Saúde pode estar sendo prejudicado, propondo assim, 87 

construir condições para que se retome este processo de maneira que garanta o 88 

cumprimento da legislação do Regimento Interno, para que se tenha segurança jurídica 89 

na condução do mesmo. Propõe que se delibere um calendário para que se possa 90 

reiniciar este processo, sendo aceito por todos os Conselheiros presentes. Pauta da 91 

próxima sessão: 1) Apreciação da destituição do Diretor de Saúde, de acordo com o 92 

artigo 9º, inciso V, conforme Lei nº 12.395; 2) Apresentação de cronograma para 93 

relatório dos Processos distribuídos aos Conselheiros. VIII) Encerramento: Nada mais 94 
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havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 10 95 

minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 96 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 97 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-98 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 99 

 100 

                Sala Augusto de Carvalho, 16 de dezembro de 2011.   101 

 102 

 103 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 104 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     105 

 106 

 107 

 108 


