
 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 4 

FLS.47                                                                        

 
47 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                ATA 325ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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 segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da 5 

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

qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) 7 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 8 

sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos 9 

Lemes, Cláudia Bacelar Rita, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, 10 

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

Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior.  Conforme assinaturas 12 

apostas em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 13 

fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia comunicação: Fábio 14 

Duarte Fernandes, Cláudio Luís Martinewski e Luís Antônio Costa da Silva. III) 15 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata 16 

da sessão anterior que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 17 

Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências Recebidas: 18 

Processo nº 58395-24.42/12-9, descarte de bens inservíveis. V) Correspondências 19 

Expedidas: Memo. Nº 08, convite à Diretoria Administrativo-Financeira. VI) Pauta: A 20 

Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade fez o sorteio do Processo nº. 58395-21 

2442/12-9, que trata da baixa de bens inservíveis do Sistema Patrimonial, ficando a 22 

responsabilidade de relato com a Conselheira Kátia Terraciano Morais. Logo após, 23 

passou-se à palavra para a Servidora Sra. Betina Jacinto, responsável pelo Serviço de 24 

Bens Patrimoniais, para que a mesma efetuasse um relato em relação à situação do 25 

mobiliário inservível e/ou ocioso que se encontra em escritórios do IPERGS. A 26 

Servidora destacou que os bens relacionados para baixa do sistema patrimonial do 27 

Instituto apresentam os seguintes motivos: Não apresentam condições de uso; 28 

inviabilidade econômica do conserto ou irrecuperabilidade; inviabilidade econômica em 29 

relação ao transporte aos nossos depósitos; falta de espaço físico em nosso depósito; 30 

baixa rentabilidade, aos serem leiloados; modelos obsoletos, não sendo aproveitáveis 31 
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pelo Instituto em seus atuais sistemas operacionais. Ao final, em razão dos motivos 32 

anteriormente expostos, solicitou agilidade nos Processos que chegam até ao 33 

Conselho Deliberativo para apreciação e aprovação. Os Conselheiros ouviram as 34 

justificativas da Servidora e foram unânimes ao responder que existe grande 35 

preocupação em relação aos bens do Instituto e que, no que depender deles, a 36 

agilidade ocorrerá, dependendo apenas do correto encaminhamento do Processo, para 37 

que o mesmo não deixe dúvidas quando a sua aprovação ao não. Relataram, ademais, 38 

que em reuniões passadas este assunto já foi discutido, sendo deliberado que serão 39 

sugeridas à Diretoria Executiva do IPERGS formas de se regulamentar as doações dos 40 

materiais inservíveis, bem como proposto que se publique no site do IPERGS a relação 41 

dos bens inservíveis do Instituto, para conhecimento de toda a sociedade. Nos 42 

Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Cláudia Bacelar Rita demonstrou interesse de 43 

saber como está o encaminhamento referente ao Comitê de Investimentos do 44 

FUNDOPREV, o qual despertou interesse de todos os Conselheiros presentes.  A 45 

Conselheira divulgou, também, a abertura do Curso do CPA 10, na Cidade de Joinvile, 46 

Santa Catarina, havendo um debate entre os Conselheiros presentes. A Conselheira 47 

Kátia Terraciano Moraes destacou a paralisação que os médicos realizaram no dia 22 48 

de maio de 2013, na qual apresentaram um prazo de trinta dias para que o IPE 49 

responda às suas solicitações. Sugeriu que o Assessor José Paulo Leal seja convidado 50 

a apresentar para o Conselho Deliberativo as medidas que estão sendo tomadas, em 51 

relação às reivindicações do Grupo Paritário. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 52 

Júnior parabenizou as entidades dos servidores públicos, União Gaúcha e FESSERGS, 53 

pelo ato realizado na manhã do dia 22 de maio de 2013, na Assembléia Legislativa, em 54 

defesa do Instituto de Previdência do Estado (IPE), como contraponto às 55 

manifestações das entidades médicas por aumento nos valores pagos pelo IPE aos 56 

médicos. O Conselheiro ainda observou a falta do CPERS/Sindicato no ato, ausência 57 

qual foi devidamente justificada pelo Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes e pela 58 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti, representantes do CPERS/Sindicato, os quais 59 

relataram que o CPERS não foi comunicado e/ou convidado para o evento.  VII) Pauta 60 

da próxima sessão: Não houve deliberação da pauta para a próxima sessão.  VIII) 61 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, 62 
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encerrada a sessão às 16 horas, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 63 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 64 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-65 

*-*-*-*-*-*-*- 66 

                           Sala Augusto de Carvalho, 29 de maio de 2013.  67 

 68 

 69 

 70 

                  Eliana Alves Maboni                                     Márcia Elisa Pereira Trindade 71 

                  Secretária do Conselho                                Vice-Presidente do Conselho  72 

               73 

                  74 

 75 
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