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                               ATA 327ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 30 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 segunda 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, Daniela Fabiana Peretti, Fábio Duarte Fernandes, 10 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Luís 11 

Antônio Costa da Silva, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima 12 

e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas em folha 13 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausências: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e 15 

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

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

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Relatório de 18 

Gestão da Ouvidoria. V) Correspondências Expedidas: Memo. nº 14/2013, 19 

solicitação de inscrição. VI)Pauta: O Presidente Fábio Duarte Fernandes passa a 20 

palavra para o Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima fazer a leitura do voto de vista 21 

do parecer do Processo nº 3722-2442/12-2 – PAI. Pedidos finais do voto: a)Sejam os 22 

autos retornados à Diretoria Executiva para que, após feitas as discussões e 23 

composições  necessárias ao processo decisório, devolvam o processo ao conselho 24 

indicando qual a recomendação de meta atuarial que majoritariamente a Diretoria 25 

encaminha para submissão ao conselho; b)Sejam adotadas as providências 26 

indispensáveis ao atendimento, no que concerne à Diretoria executiva, do conteúdo 27 

dos quesitos e requerimentos constantes do VOTO-VISTA de folhas 183/191 (em 28 

especial fls.191)da conselheira Kátia Terraciano Moraes sem os quais a referida 29 

conselheira não tem como concluir seu voto.  Após a leitura, o Presidente passou para 30 

o segundo ponto de pauta, referente à votação do parecer do Processo. Antes do início 31 
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da votação, houve um amplo debate entre os Conselheiros, em relação a votar ou não 32 

o Processo do PAI neste momento, pois existem divergências sobre o assunto em 33 

votação. Dessa forma, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti, justificando que diante 34 

da responsabilidade que lhe cabe e a representação do CPERS/Sindicato, após tudo 35 

que já foi explicado, inclusive no XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, 36 

tendo a posição de manter a Meta atuarial de IPCA + 6% a.a., pede vista do referido 37 

processo. O pedido de vista foi concedido pelo Presidente Fábio Duarte Fernandes, 38 

conforme Regimento Interno do Conselho Deliberativo. O Presidente marcou para a 39 

próxima sessão do dia 19/06/2013, no primeiro momento o relato do pedido de vista da 40 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti, no segundo momento a votação do parecer do 41 

Processo do PAI e, logo após, a eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. 42 

Destacou que as inscrições da chapa estão abertas até terça-feira, dia 18/06/2013, às 43 

16 horas, de preferência com consenso entre os Conselheiros e, não sendo possível, a 44 

votação acontecerá considerando a inscrição das mesmas. Nos Assuntos de Ordem 45 

Geral, o Conselheiro Heriberto Roos Maciel realizou um breve relato do trabalho da 46 

Comissão de acompanhamento e fiscalização do Concurso Público para provimento de 47 

vagas no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do IPERGS, destacando que o 48 

Edital nº 11/2013 já está publicado e as inscrições estão abertas até o dia 24/06/2013. 49 

Destacou a retirada do cadastro de reserva e comunicou que chegou do Ministério 50 

Público um pedido de informações, por denúncia de possíveis irregularidades no ato de 51 

dispensa de licitação que constituiu a Fundação La Salle para organização e execução 52 

do Concurso Público, sendo que a direção informou ter respondido às indagações da 53 

Promotoria de defesa do Patrimônio Público, o comprovando o cumprimento das 54 

disposições do artigo 24 da Lei das Licitações. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto 55 

Júnior destacou a importância da abertura de licitação no serviço público, dando maior 56 

lisura e transparência aos processos legais e pertinentes. O Conselheiro Paulo Renato 57 

Pereira Lima solicitou que o Conselho Deliberativo encaminhe à Presidência a inclusão 58 

de um e/ou mais Conselheiros, no Encontro Nacional de Rentabilidade Social e 59 

Sustentabilidade – Trabalho, Stress e Saúde, com intuito de subsidiar a ação e analise 60 

da Resolução nº 21, em especial, as questões referentes à medicina preventiva e 61 

complementar, a realizar-se nos dias 18 a 20 de junho de 2013. Destacou, ainda, que 62 
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mesmo sendo pago pela Instituição, o teto para pagamento da inscrição não deverá ser 63 

superior a R$ 800,00. O que foi aceito por todos os Conselheiros presentes, 64 

observando o pedido do Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior que seja solicitado 65 

que a Diretoria Administrativo-Financeira verifique a possibilidade de inclusão de 66 

servidores da casa nesta atividade. O Presidente Fábio Duarte Fernandes lembrou 67 

ainda, que se aprovado pela Presidência do IPERGS, a inclusão do encontro, como a 68 

pauta da próxima sessão já está definida, os suplentes dos Conselheiros devem ser 69 

convocados para participar da sessão. VII) Pauta da próxima sessão: 1º) Leitura do 70 

voto de pedido de vista, pela Conselheira Daniela Fabiana Peretti, do parecer do 71 

Processo nº 3722-2442/12-2 – PAI; 2º) Votação do parecer do Processo nº 3722-72 

2442/12-2 – PAI; 3º) Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.  VIII) 73 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 74 

sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 75 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 76 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-77 

*-*-*- 78 

                           Sala Augusto de Carvalho, 12 de junho de 2013.   79 

               80 

                 Eliana Alves Maboni,                             Fábio Duarte Fernandes, 81 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     82 
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