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 1 

                               ATA 337ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 16 horas e 20 minutos, 3 

na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo 4 

andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS 5 

realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 6 

Conselheiro, Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 7 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 8 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 9 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, 10 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Márcia Elisa Pereira Trindade, 11 

Marcio Antonio Farias, 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 com prévia 14 

comunicação: Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Fábio Duarte 15 

Fernandes e Iria Salton Rotunno. III) Leitura e aprovação das atas das sessões 16 

anteriores: Não foi lida a ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: 17 

Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Ofício n º 18 

08 solicitação da Avaliação Atuarial e/ou Nota Técnica; Ofício nº 09/2013, critérios para 19 

doação de bens móveis inservíveis; Ofício nº 10/2013, informações referentes a 20 

campanha publicitária do IPERGS; Ofício nº 11/2013, pedido de computadores novos. 21 

VI) Pauta: Dando continuidade à sessão, com a presença da Diretora Administrativo-22 

Financeira, Sra. Maria Ester Marques Cesar, a Conselheira Márcia Elisa Pereira 23 

Trindade destacou a importância da discussão do organograma para o bom andamento 24 

das atividades nos setores dentro do Instituto. Destacou a necessidade de um maior 25 

número de funcionários na secretaria, pois a secretária não possui substituta, nem para 26 

o período de férias, muito menos para caso de uma eventual licença-saúde. Salientou 27 

que o Conselho Deliberativo necessita ainda de um assessoramento na área de direito, 28 

economia ou administrativa. A Vice-Presidente falou, também, nos equipamentos 29 

disponibilizados para o IPERGS, em especial para o Conselho Deliberativo, acerca dos 30 

quais foi feito uma solicitação e não se obteve retorno. A Diretora Administrativo-31 
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Financeira disse que, em relação à área de informática, o Instituto não está com 32 

problemas. No tocante ao pecúlio, a Diretora fez alguns esclarecimentos manifestando 33 

com os Conselheiros presentes, que será feito um estudo mais aprofundado em 34 

relação ao assunto, buscando uma maior atualização, inclusive jurídica, para que se 35 

possam fornecer informações precisas e corretas aos servidores do IPERGS. O 36 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima solicitou que fosse feito um estudo mais 37 

aprofundado sobre a real situação junto a Superintendência de Seguros Privados – 38 

SUSEP a cerca da situação jurídica da carteira de pecúlio do IPERGS junto a este 39 

órgão de fiscalização. Após, a documentação será entregue à Conselheira Daniela 40 

Fabiana Peretti, proponente da matéria, para que a mesma elabore o parecer em 41 

relação ao assunto. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pediu para acompanhar, 42 

juntamente com a Conselheira, a análise da matéria, o que foi aceito pelos 43 

Conselheiros presentes. Em relação à existência, validade e regularidade de Plano de 44 

Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI), desta sede e demais unidades 45 

administrativas do IPERGS no Estado, a Diretora Administrativo-Financeira asseverou 46 

já ter o Plano pronto e aprovado pelos bombeiros, mas com algumas observações, 47 

conforme material em anexo. Relatou que, de oito solicitações,  já foram atendidas 48 

cinco e as outras três estão em processo de encaminhamento.  O Conselheiro Sylvio 49 

Nogueira Pinto Júnior sugeriu que seja feita uma relação pela Diretoria Executiva dos 50 

PPCI da sede e do interior do Estado para ver o laudo dos bombeiros, a validade e 51 

quando foi inspecionado, verificando-se, ainda, se existe a necessidade ou não de 52 

nova vistoria e quais as providencias que estão sendo adotadas em relação ao 53 

treinamento do pessoal. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior perguntou para a 54 

Diretora quais as decisões que estão sendo tomadas em relação ao layout do Instituto, 55 

sendo que a mesma respondeu que, por se tratar de um investimento muito caro, a 56 

execução está sendo feita aos poucos, dentro do possível e com recursos próprios, de 57 

uma maneira simples, de modo que as pessoas possam trabalhar. Em resumo, a 58 

Diretora aduziu que se está reorganizando os espaços da melhor maneira possível, 59 

destacou que a intenção é ficar uma ala por Diretoria. O Conselheiro Paulo Renato 60 

Pereira Lima solicitou que seja encaminhado o layout que foi apresentado ao Conselho 61 

Deliberativo e aprovado para execução, bem como quanto está rendendo de receitas 62 



 

 
CONSELHO DELIBERATIVO     

LIVRO Nº 4 
FLS.127                                                                        

 
127 

 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

estes espaços alugados e para quem. Após, foram feitos os agradecimentos pelo 63 

Presidente e pelos Conselheiros à Diretora Maria Ester Marques Cesar, pela sua 64 

presença, disponibilidade e transparência nas respostas ao Conselho Deliberativo. Nos 65 

assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes pediu para que seja 66 

retomado o Processo nº 15879-2442/13-8, que trata de informações referentes a 67 

custos da nova logomarca do IPE, acrescentando ainda o custo total da campanha 68 

publicitária do IPERGS do ano de 2012 (qual era a dotação orçamentária prevista e 69 

quanto foi realizada), bem como os gastos de cada uma destas ações, com cópia da 70 

respectiva documentação dos processos de empenho, liquidação e pagamento. A 71 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes solicitou, em cumprimento da Portaria nº 72 

204/2008, a Avaliação Atuarial e/ou a Nota Técnica de 2013, tanto do Plano Financeiro 73 

quanto do Plano Previdenciário (com base no exercício de 2012). O Conselheiro Sylvio 74 

Nogueira Pinto Júnior solicitou o encaminhamento do Ofício, a Diretoria Executiva, 75 

solicitando providências com relação às doações de bens móveis inservíveis, cuja 76 

remoção e transporte para a Capital não se revelem viáveis. Propugna-se que nas 77 

doações sejam priorizados os entes públicos (ex: escolas, conselhos tutelares, etc) e, 78 

em não havendo interesse desses órgãos públicos então os bens doados a 79 

organizações do terceiro setor com fins sociais (APAEs, fundações de amparo a 80 

pessoas deficientes, etc). O Presidente Heriberto Roos Maciel comunicou que a 81 

Comissão da Resolução nº 12 pretende se reunir para produzir um relatório para 82 

apresentar aos Conselheiros. VII) Pauta da próxima sessão: Ficou para futura 83 

deliberação.  VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 84 

Presidente, encerrada a sessão às 17 horas e 45 minutos. Da qual, para constar, foi 85 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 86 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 87 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 88 

 89 

                                    Sala Augusto de Carvalho, 07 de agosto de 2013.   90 

               91 

                 Eliana Alves Maboni,                             Heriberto Roos Maciel, 92 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     93 
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