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                                ATA 321ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 minutos, na 2 

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

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

realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

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

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, 9 

Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Luís Antônio Costa da Silva, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa 11 

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

Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 13 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Daniela Fabiana 14 

Peretti. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura 15 

da ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Encaminhamento CD nº 16 

04/2013, análise jurídica. V) Correspondências Expedidas: Não houve 17 

correspondências expedidas. VI) Pauta: O Presidente Fábio Duarte Fernandes passa a 18 

palavra para a Conselheira Kátia Terraciano Moraes fazer a leitura do voto de vista, do 19 

parecer do Processo nº 3722-2442/12-2 – PAI. Após a leitura a Conselheira solicita aos 20 

Conselheiros votos favoráveis para: “48.01 – Não aplicação de regime de urgência ao 21 

presente expediente, conforme consta do item 46, supra; 48.02. - Anulação parcial do 22 

processo, a partir de fls. 19, pois a proposta de Política Anual de Investimento com 23 

meta atuarial de 6% (seis por cento) veio desacompanhada da Ata da Diretoria 24 

Executiva com todas as assinaturas e a proposta de meta atuarial de 4% (quatro por 25 

cento) decorre de reconsideração unipessoal da Presidência desconhecida da Diretoria 26 

Executiva em ação colegiada (itens 12 e 19 supram); 48.03. - Anulação do documento 27 

produzido por técnico estranho à Autarquia que, como se disse alhures, é órgão 28 

autônomo, desvinculado do Poder Central, seja em relação ao Senhor Governador do 29 

Estado ou aos seus Secretários de Estado, não se subordinando, nos planos jurídico e 30 

administrativo, aos atos praticados/determinados por essas Excelsas Autoridades; 31 
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(item 28, supra); 48.04 - Remessa ao atuário do IPERGS para realização dos cálculos 32 

atuariais (item 28, supra); 48.05. – Solicitar ao Senhor Relator deste expediente 33 

esclarecimentos sobre o questionamento abrangido pelos itens 26 e 27, supra; 48.06. – 34 

Orientar que sejam considerados, nestes cálculos, a massa de servidores vinculados 35 

ao regime financeiro de capitalização do FUNDOPREV e não a massa do regime 36 

financeiro de repartição simples (item 28 e 32, supra); 48.07. - Elaboração de nova 37 

proposta de Política Anual de Investimento com meta atuarial a partir do novo cálculo 38 

atuarial; 48.08. - Aprovação do novo cálculo de meta pela Diretoria Executiva, com 39 

remessa a este Colegiado, além da nova Política Anual de Investimento com a nova 40 

meta atuarial, os cálculos atuariais que a sustentam, bem como ata da Reunião da 41 

Diretoria Colegiada que aprovou a nova meta atuarial; 48.09. – Aprovada a nova 42 

Política Anual de Investimento pelo Conselho Deliberativo, remetê-la ao Ministério da 43 

Previdência (item 36, supra); 48.10. - Anexação ao processo da nova nota técnica 44 

atuarial válida para o ano de 2013, bem como a de 2012 (item 41, supra); 48.11. - No 45 

mérito, se derrotadas todas as preliminares, solicitar ao Plenário deste Conselho 46 

Deliberativo que aprove a meta atuarial de 6% (seis por cento) que, inicialmente, lhe foi 47 

remetida para avaliação, e conseqüente rejeição da proposta de 4% (quatro por cento), 48 

por ser aquela meta factível e de interesse do FUNDOPREV, conforme exposto no item 49 

43 supra”. A seguir o Presidente passa a palavra para a Conselheira Márcia Elisa 50 

Pereira Trindade fazer a leitura do voto de pedido de vista, do parecer do Processo nº 51 

3722-2442/12-2 – PAI. Logo após o Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pediu uma 52 

suspensão na sessão por cerca de 10 minutos, para discutir entre os Conselheiros 53 

presentes o voto das Conselheiras. A Conselheira Iria Salton Rotunno novamente 54 

solicitou objetividade na votação do Plano Anual de Investimentos, sugerindo que o 55 

cálculo atuarial seja discutido nas próximas sessões. O Conselheiro Antonio Eni dos 56 

Santos Lemes pediu licença ao Presidente para atender uma agenda com as 57 

aposentadas da sua categoria. Reaberta a sessão, a Conselheira Kátia Terraciano 58 

Moraes retificou o item 48.01 de seu relatório, substituindo o pedido de deliberação por 59 

voto dos Conselheiros, pelo pedido de reconsideração ao regime de urgência em que 60 

tramita o Processo do PAI, já que o regime não foi deliberado por voto, mas, sim por 61 

determinação do Presidente. O Presidente Fábio Duarte Fernandes respondeu que irá 62 
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depender das votações dos Conselheiros, já que a Conselheira Kátia Terraciano 63 

Moraes pediu para ser votado pelos Conselheiros, em relação aos outros itens. 64 

Justificou ainda que, caso o item 48.02, que trata da anulação parcial do processo a 65 

partir da folha 19, seja considerado aprovado, o processo sairá, obviamente, do regime 66 

de urgência. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima manifestou seu pedido de vista 67 

ao Processo, justificando pela necessidade de apuração dos graves fatos relatados no 68 

voto da Conselheira Kátia Terraciano Moraes, e teve seu pedido negado em virtude do 69 

Processo ainda encontrar-se tramitando em regime de urgência, que poderia ser 70 

concedida “vista em mesa”. Em continuação, o Presidente leu a resposta de seu pedido 71 

de análise jurídica, referente ao art.15, § 3º, do Regimento Interno do Conselho 72 

Deliberativo, respondida pelo Agente Setorial da PGE junto ao IPERGS e procurador 73 

do Estado, Dr. Marcelo de Souza Pires, o qual salientou que: “A princípio e salvo 74 

melhor juízo, considerando o regime de tramitação do processo e o disposto no art. 15, 75 

§ 3º, do Regimento do Conselho, parece não haver espaço nas sessões pertinentes, 76 

para eventuais pedidos de vista exclusiva, salvo deliberação em contrário do 77 

colegiado”. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima manifestou estranheza, com a 78 

celeridade que a Setorial da PGE, produziu o parecer referente ao art.15, § 3º, do 79 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo, quando tantos processos, bem mais 80 

antigos por aqui passaram sem manifestação. O Presidente Fábio Duarte Fernandes 81 

pediu que o documento fosse acostado ao Processo do PAI, justificando que o regime 82 

de urgência foi determinado por esta Presidência, em razão das alegações do 83 

Assessor da Presidência, Sr. Alex Trindade, destacando a importância de votar o PAI 84 

neste momento e a conseqüente responsabilização do Conselho Deliberativo em 85 

eventuais ações judiciais por parte de segurados, Estado ou Ministério Público, pela 86 

ausência de votação da matéria. Logo a seguir, comunicou aos Conselheiros que 87 

chegou ao Conselho, para ser acostado ao Processo do PAI, a Ata da decisão do 88 

percentual de 6%, como meta atuarial, aprovados, pela Diretoria Executiva, e assinada 89 

pelos presentes. Como houve um debate entre os Conselheiros em relação à 90 

continuação ou não do Processo em regime de urgência, sendo que não houve a 91 

manifestação da mesa em relação ao item 48.01, do voto da Conselheira Kátia 92 

Terraciano Moraes, de que o regime de urgência estava posto o Conselheiro Paulo 93 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 4 

FLS.32                                                                        

 
32 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

Renato Pereira Lima manifestou sentir-se lesado pela negativa de seu pedido de vista 94 

ao Processo e que houve um rompimento da democracia, e como não havia mais 95 

condições de prosseguir a sessão, comunicou que a bancada dos servidores 96 

classistas, se retiraria da sessão. O que de fato ocorreu. Devido a este fato o 97 

Presidente Fábio Duarte Fernandes leu o art. 11, § 4º, do Regimento Interno, o qual 98 

dispõe: “as deliberações do Conselho, em qualquer caso, dependerão da prévia 99 

publicação da pauta, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) para as 100 

sessões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para as extraordinárias, e serão 101 

tomadas pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Conselho, exceto para as 102 

matérias previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 9º da Lei nº 12.395/05, quando será 103 

exigida a aprovação por 2/3 (dois terços) de seus membros”, reconhecendo assim, a 104 

impossibilidade de votação relativa aos votos das Conselheiras Kátia Terraciano 105 

Moraes e Márcia Elisa Pereira Trindade. Suspendendo assim a votação do PAI por 106 

falta de quorum. Após a saída dos Conselheiros representantes das entidades 107 

classistas, o Presidente Fábio Duarte Fernandes, conversou com os Conselheiros 108 

presentes, sendo que o Conselheiro Heriberto Roos Maciel e o Conselheiro Cláudio 109 

Luis Martinewski, sugeriram que a mesa acatasse o item 48.02, do voto da Conselheira 110 

Kátia Terraciano Moraes, para análise junto a Diretoria Executiva. Ainda o Conselheiro 111 

Cláudio Luis Martinewski, sugeriu que o Processo do PAI seja acolhido pela mesa e 112 

enviado à Diretoria Executiva, para que seja feita a reunião colegiada e apreciada a 113 

questão dos 4%a.a., ao que o Presidente concordou e deu, por encerrada a sessão por 114 

falta de quorum. VII) Pauta da próxima sessão: 1º) Relato do parecer do Processo nº 115 

31268-2442/12-0, doação de bens inservíveis, solicitados pela Escola Estadual de 116 

Ensino Fund. Gabriela Mistral, relatora Conselheira Daniela Fabiana Peretti. VIII) 117 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 118 

sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 119 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 120 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-121 

*-*-*- 122 

                           Sala Augusto de Carvalho, 10 de abril de 2013.   123 

               124 
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                125 

 126 

                  Eliana Alves Maboni,                             Fábio Duarte Fernandes, 127 

                  Secretária do Conselho.                   Presidente do Conselho.     128 

 129 
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 131 


