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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                               ATA 307ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS, realizou-se a quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora 5 

Conselheira, Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi 6 

secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: 7 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 8 

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia 9 

Bacelar Rita, Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos 10 

Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira 11 

Trindade, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. O 12 

Conselheiro Luís Antônio Costa da Silva foi substituído por seu suplente, Décio 13 

Magalhães Duarte. Contou, ainda, com a presença do Conselheiro suplente: Luís 14 

Fernando Alves da Silva. II) Ausências: Fábio Duarte Fernandes. Conforme 15 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 16 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. III) Leitura e aprovação da ata da 17 

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

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-19 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 20 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 21 

VI) Pauta: Dando sequência à sessão, a Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade 22 

passa a palavra para a Conselheira Iria Salton Rotunno, que irá apresentar a proposta 23 

referente à análise da alteração legislativa na Lei nº 12.395/2005. Após haver um 24 

debate entre os Conselheiros, ficou decidido fazer um levantamento junto à Assembleia 25 

Legislativa do Rio Grande do Sul acerca dos projetos de Lei existentes que visem 26 

modificar a Lei nº 12.395/2005. Este assunto ficou para ser pautado novamente na 27 

próxima sessão. Após, a Vice-Presidente conversou com os Conselheiros sobre o 28 

planejamento das atividades do final de ano, sendo que ficou combinado pautar a 29 

última sessão do ano no dia 19/12/2012. Em relação à avaliação do trabalho realizado 30 

pelo Conselho no ano de 2012, ficou combinado pelos Conselheiros que o assunto 31 
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será pautado juntamente com o Presidente Fábio Duarte Fernandes, mediante o 32 

relatório das atividades do ano. Tal proposta foi aceita por todos os Conselheiros 33 

presentes. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior 34 

registra novamente a importância de pautar uma sessão para fazer uma explanação do 35 

plano estratégico em relação ao patrimônio imobiliário do IPERGS. O Conselheiro 36 

sinaliza também sua preocupação com o volume de papel que se encontra depositado 37 

no 4º andar do prédio e em outros andares, referindo-se à segurança quanto ao peso 38 

em relação à capacidade do prédio. Tal assunto foi discutido pelos Conselheiros e ficou 39 

como encaminhamento oficiar a Diretoria Executiva para saber das medidas que estão 40 

sendo tomadas sobre este assunto, solicitando, assim, uma avaliação técnica em 41 

relação às condições do prédio. Logo após será instalada uma comissão para 42 

acompanhar os trabalhos. O Conselheiro registrou, ainda, sua preocupação com o 43 

funcionamento dos elevadores e da telefonia da casa. Sugeriu, por fim, que o Conselho 44 

convide o Diretor Administrativo-Financeiro para responder algumas questões relativas 45 

ao plano de ação da Diretoria Administrativo-Financeira. A Vice-Presidente propõe que 46 

seja encaminhado um Ofício à Diretoria Executiva do IPERGS, solicitando que seja 47 

antecipado a este Conselho Deliberativo o Plano Anual de Investimento/2013, para que 48 

o relator possa fazer o seu parecer em tempo hábil. VII) Pauta da próxima sessão: 49 

Visita da Diretoria de Saúde, assuntos referentes ao plano de ação; continuação da 50 

discussão e votação da alteração legislativa na Lei nº 12.395/2005. VIII) 51 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, 52 

encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 53 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 54 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-55 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 56 

                           Sala Augusto de Carvalho, 28 de novembro de 2012.   57 

               58 

               Eliana Alves Maboni,                                Márcia Elisa Pereira Trindade, 59 

               Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     60 
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