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                                ATA 324ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na 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 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, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano 10 

Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade e Sylvio Nogueira 11 

Pinto Júnior.  Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada 12 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com 13 

prévia comunicação: Fábio Duarte Fernandes, Cláudio Luís Martinewski, Paulo 14 

Renato Pereira Lima e Luís Antônio Costa da Silva. O Conselheiro Heriberto Roos 15 

Maciel registra que estava em férias, viajando, nas sessões dos dias 17 e 24 de abril, 16 

porém justificou na secretaria e solicitou a presença do seu suplente, sendo que o 17 

mesmo também não pôde comparecer por motivos profissionais.  III) Leitura e 18 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das atas das 19 

Sessões nº 321, nº 322 e nº 323 que, depois de aprovadas, foram assinadas por mim, 20 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências 21 

Recebidas: Processo nº 15879-2442/13-8, pedido informação custos logomarca e da 22 

campanha de modo geral. V) Correspondências Expedidas: Não houve 23 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Acatando a sugestão do Conselheiro Heriberto 24 

Roos Maciel, a Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade fez a entrega do 25 

Processo nº 15879-2442/13-8, que trata do pedido de informação dos custos da 26 

logomarca e da campanha de modo geral, para a Conselheira Kátia Terraciano Moraes 27 

fazer uma análise prévia do mesmo, devido ao fato de ela e da Conselheira Daniela 28 

Fabiana Peretti, terem motivado a diligência sobre o assunto. Outrossim, após análise 29 

da Conselheira, poderá ser feita a distribuição do mesmo, caso necessário. A Vice-30 

Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade passa a palavra para o Conselheiro Sylvio 31 
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Nogueira Pinto Júnior fazer a leitura do voto de vista do Parecer do Processo nº 32 

031268-2442/12-0, que trata da doação de material inservível do IPERGS, sendo 33 

aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros presentes. O Conselheiro 34 

Antonio Eni dos Santos Lemes sugeriu novamente que seja encaminhada à Diretoria 35 

Executiva do IPERGS forma de regulamentar as doações dos materiais inservível do 36 

IPERGS. A Conselheira Iria Salton Rotunno fez o relato do parecer do Processo nº 37 

18600-24.42/12-8, que trata sobre descarte de material do IPERGS, sendo aprovado 38 

por unanimidade por todos os Conselheiros presentes. A Conselheira Iria Salton 39 

Rotunno relatou também o parecer do Processo nº 056151-24.42/12-0, que trata de 40 

descarte de material do IPERGS, sendo aprovado por unanimidade por todos os 41 

Conselheiros presentes. Ficou combinado na sessão que o Conselho Deliberativo irá 42 

sugerir para a Diretoria Executiva que estabeleça critérios de votação acerca destas 43 

matérias referentes a descartes de material do IPERGS, respeitando a ordem de 44 

preferência, em primeira instância para as entidades públicas que apresentem maior 45 

necessidade, de modo que, se não houver interessados, encaminha-se para entidades 46 

sem fins lucrativos. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior propõe que 47 

periodicamente se publique no site do IPERGS a relação dos bens inservíveis do 48 

Instituto, para conhecimento da sociedade. Nos Assuntos de Ordem Geral, a 49 

Conselheira Cláudia Bacelar Rita destacou a necessidade de manter o horário 50 

combinado de início e término das sessões do Conselho Deliberativo, salientando que 51 

o seu cumprimento facilita a organização da sessão e da agenda de todos os 52 

Conselheiros presentes. Destacou, também, sua preocupação acerca do fechamento 53 

dos escritórios do interior, solicitando que este assunto seja pautado nas próximas 54 

sessões. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel comunicou que está participando da 55 

Comissão de acompanhamento e fiscalização do Concurso Público do IPERGS, se 56 

comprometendo a apresentar a última versão do Edital nº 01/2013 para o Conselho 57 

Deliberativo assim que esta estiver concluída pela Comissão do Concurso. O 58 

Conselheiro relatou que foi procurado pelo Secretário de Administração de Porto Alegre 59 

para conversar sobre o contrato com a Prefeitura de Porto Alegre, o qual justificou que 60 

o Conselho Deliberativo está esperando esclarecimentos e soluções referentes à 61 

Resolução nº 12. Acrescentou, ainda, a preocupação em relação à rede para a 62 
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demanda dos beneficiários e também a contrapartida dos municípios deficitários. 63 

Afirmou que, na ocasião, o Secretário esclareceu alguns pontos referentes aos 64 

benefícios que o IPERGS teria em assinar tal contrato. VII) Pauta da próxima sessão: 65 

Conforme deliberação colegiada, não haverá reunião na próxima quarta-feira, dia 22 de 66 

maio, devido à participação dos Conselheiros no XI Seminário Sul-Brasileiro de 67 

Previdência Pública, em Novo Hamburgo/RS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo 68 

a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas, da qual, 69 

para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 70 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 71 

Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 72 

                           Sala Augusto de Carvalho, 15 de maio de 2013.  73 
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 76 

                  Eliana Alves Maboni                                     Márcia Elisa Pereira Trindade 77 

                  Secretária do Conselho                                Vice-Presidente do Conselho  78 
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