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                               ATA 331ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14 horas e 30 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 segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, 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, Heriberto Roos Maciel, Kátia 10 

Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme 11 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 12 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com prévia 13 

comunicação: Fábio Duarte Fernandes, Luís Antônio Costa da Silva, Márcia Elisa 14 

Pereira Trindade e Paulo Renato Pereira Lima. III) Leitura e aprovação da ata da 15 

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

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 17 

IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 18 

Correspondências Expedidas: Ofício nº 03/2013, convite à Diretora Administrativo-19 

Financeira; Ofício nº 04/2013, convite enviado ao Diretor Laerte Campos de Oliveira; 20 

Ofício nº 05/2013, convite enviado à Diretoria Executiva; e Ofício nº 06, solicitação de 21 

informações sobre PPCI. VI) Pauta: O Presidente Heriberto Roos Maciel passou a 22 

palavra para a Conselheira Daniela Fabiana Peretti fazer suas colocações referentes 23 

ao Pecúlio, assunto em pauta sugerido pela mesma. A Conselheira relatou que 24 

recebeu o Memo. nº 063/2012, do CPERS/Sindicato, encaminhando a consulta da 25 

Professora Araci Maria S. Torres, a qual solicitava providências junto ao IPERGS em 26 

relação à atualização do valor segurado do pecúlio, o qual está congelado, mas 27 

continua a ser descontado mensalmente.  Disse que visitou o setor de pecúlio do 28 

IPERGS, no qual lhe foi informado que o pecúlio não tem reajuste devido a um 29 

Decreto, não havendo o que fazer a não ser cancelar o desconto. O assunto foi 30 

debatido entre os Conselheiros e foi deliberado convidar a Diretora Administrativo-31 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 4 

FLS.75                                                                        

 
75 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

Financeira, ou quem a mesma entender que a represente, para esclarecer sobre o 32 

assunto em questão. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Sylvio Nogueira 33 

Pinto Júnior novamente solicitou que seja convidada a Diretora Administrativo-34 

Financeira para comparecer a esse Conselho Deliberativo, a fim de fazer uma 35 

explanação dos principais projetos em sua área de atuação.  Houve um debate entre 36 

os Conselheiros, no qual deliberaram favorável sobre o assunto e incluíram ainda 37 

assuntos referentes à sua Diretoria, que seguem: a) Relato sobre a Gestão de 38 

Recursos Humanos nas áreas de Previdência e de Saúde, destacando a situação 39 

funcional do quadro de pessoal permanente, temporários e estagiários, traçando um 40 

panorama da movimentação nesses quadros nos últimos dez anos; b) relato sobre a 41 

situação dos contratos emergenciais, no que diz respeito à data de expiração, 42 

prorrogações e risco de solução de continuidade dos serviços até provimento dos 43 

cargos do quadro efetivo mediante concurso público atualmente em curso; c) 44 

diagnóstico e projeções sobre a suficiência ou não do provimento de cargos já 45 

autorizados no concurso público em andamento com relação à carência de pessoal do 46 

Instituto (ex: se há necessidade de prover todos os cargos criados na Lei nº 47 

13.415/2010; se há áreas especializadas de conhecimentos não previstas na Lei e que 48 

atualmente se revelam necessárias, etc.). O agendamento da visita da Sra. Diretora 49 

ficou combinado para o dia 24/07/2013. A fim de subsidiar a análise qualificada dos 50 

pontos acima questionados pelos Conselheiros, foi solicitado que as informações que 51 

serão prestadas na reunião sejam remetidas a este Colegiado previamente, de 52 

preferência até o dia 22/07/2013. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior solicitou, 53 

ainda, que o Conselho Deliberativo oficie a Diretoria Executiva, para que a mesma 54 

informe da existência, validade e regularidade do Plano de Prevenção e Proteção 55 

contra Incêndio (PPCI), destacando que, caso não esteja regular o PPCI, seja 56 

informado quais as medidas que estão sendo tomadas para sua aprovação. O 57 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima sugeriu, via contato telefônico, ao Presidente 58 

Heriberto Roos Maciel como pauta para a próxima sessão, para aprofundar o debate 59 

sobre o Plano Anual de Investimentos, convidar o Diretor-Geral do PREVIMPA, Sr. 60 

Laerte Campos de Oliveira. Os Conselheiros debateram o assunto e, em votação, se 61 

posicionaram de modo contrário a qualquer outra manifestação envolvendo o assunto a 62 
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Conselheira Iria Salton Rotunno e o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior e, de 63 

modo favorável, os demais Conselheiros. O Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes 64 

e o Conselheiro Cláudio Luís Martinewski, destacaram que o comparecimento dos 65 

convidados se daria sem prejuízo da votação de mérito. Ficou deliberado convidar, 66 

para o dia 17 de julho de 2013, o Diretor do PREVIMPA, Sr. Laerte Campos de Oliveira 67 

e a Diretoria Executiva do IPERGS, para que a mesma encaminhe quem entender que 68 

a represente a fim de fazer uma explanação referente à aplicação de recursos dos 69 

Regimes Próprios de Previdência Social – PAI. Sem prejuízo da votação de mérito. 70 

Destacando, ainda, o tempo de 20 (vinte) minutos para cada explanação, devido à 71 

pauta do Conselho.  VII) Pauta da próxima sessão: 1º) Pronunciamento do Diretor do 72 

PREVIMPA – Sr. Laerte Campos de Oliveira, referente à aplicação financeira de 73 

recursos dos RPPS; 2º) Pronunciamento da Direção do IPERGS, referente à aplicação 74 

financeira de recursos dos RPPS; 3º) Relato do pedido de vista do Conselheiro Antonio 75 

Eni dos Santos Lemes e do Conselheiro Pres. Heriberto Roos Maciel, em conjunto do 76 

parecer do Processo nº 3722-2442/12-2 – PAI; 4º) Votação do parecer do Processo nº 77 

3722-2442/12-2 - PAI. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo 78 

Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas 05 minutos. Da qual, para constar, 79 

foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 80 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 81 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 82 

                           Sala Augusto de Carvalho, 10 de julho de 2013.   83 

               84 

                 Eliana Alves Maboni,                             Heriberto Roos Maciel, 85 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     86 
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