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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 364ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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 do Conselheiro 5 

Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, 6 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença 8 

dos Conselheiros: Kátia Terraciano Moraes, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto 9 

Roos Maciel, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio 10 

Farias, Paulo Renato Pereira Lima, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra 11 

dos Santos. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís 12 

Fernando Alves da Silva. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 13 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 14 

Ausências: Cláudio Luís Martinewski. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 15 

anterior: A seguir foi efetuada a leitura das Atas nº 359 e 360 que depois de 16 

aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 17 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. GP nº 058/2014, Tabela contendo 18 

a situação das Fundações do Estado do RS. V) Correspondências Expedidas: 19 

Pedido de diligência, encaminhado á Presidência, solicitando manifestação em relação 20 

ao fechamento de escritórios; solicitação de resposta em relação ao fechamento de 21 

convênios com hospitais. VI) Pauta: Dando continuidade à Sessão, o Presidente 22 

passou a palavra para o Conselheiro Marcio Antonio Farias, para que o mesmo fizesse 23 

o relato do parecer do Processo nº 5550-2442/14-7, que trata sobre a concessão de 24 

códigos para a FUSEPERGS. Após ler o relatório, o Conselheiro propôs o seu Parecer 25 

e voto favorável ao pedido da FUSEPERGS, considerando-se os subcódigos 26 

necessários à viabilização do convênio já referido. Os Conselheiros iniciaram a 27 

discussão referente ao parecer do Processo nº 5550/14-7, sendo que o Presidente 28 

Heriberto solicitou a suspensão momentaneamente do seu exame, para que os 29 

Conselheiros possam estudar um encaminhamento e uma solução conjunta para todos 30 

os processos que apresentarem o mesmo requerimento. Ficou como encaminhamento 31 
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solicitar a relatoria do Processo nº 061436/08-6, que trata da abertura de Canal de 32 

Consignação, bem como abrir um Expediente para estudo do Decreto nº 43.337/04, 33 

que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos, e dá 34 

outras providências. A Conselheira Iria Salton Rotunno sugeriu a abertura de um 35 

pedido de Diligência, solicitando à Diretoria Administrativo-Financeira a projeção do 36 

comprometimento da folha, com relação aos servidores e pensionistas, no que se 37 

refere aos descontos consignados. A Conselheira Kátia, juntamente com o Conselheiro 38 

Luís Fernando, se disponibilizaram a pesquisar sobre a Legislação Estadual, em 39 

relação à consignação e comprometimento da folha dos pensionistas, auxiliando no 40 

estudo em discussão. O Conselho Deliberativo deliberou pela suspensão do exame do 41 

Processo nº 5550/14-7, com a formação de um expediente para exame do tratamento 42 

dos canais de consignação dos pensionistas, instruídos com as contribuições do 43 

Conselheiro Luís Fernando e da Conselheira Kátia, bem como da diligência proposta 44 

pela Conselheira Iria Salton Rotunno, vencido nesta parte, o Conselheiro Paulo Lima, 45 

que entendia que as diligências deveriam ser todas propostas pelo relator durante o 46 

andamento do processo. O Conselheiro Paulo Lima discorreu sobre a legalidade e a 47 

legitimidade da liberação do canal de consignação, alertando que com a alteração 48 

constitucional em que o Instituto passa a ser Gestor Único de Previdência, ao se 49 

aposentarem, os trabalhadores filiados dos sindicatos terão sua folha de pagamento 50 

pelo Instituto, portanto, este deverá repassar as contribuições dos mesmos aos 51 

respectivos sindicatos, de modo que irá no futuro solicitar o mesmo para sua entidade. 52 

O Conselheiro, ao citar a Constituição Federal, lembrou aos presentes que é livre a 53 

filiação sindical, portanto, os aposentados têm o direito de permanecer no seu sindicato 54 

de origem. O Conselheiro solicitou, também, maior agilidade nos Processos que estão 55 

em carga com os Conselheiros, observando-se o prazo legal conforme Regimento 56 

Interno. Quanto ao segundo ponto da pauta, que seria a discussão do anteprojeto de 57 

Lei que trata da alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, ficou 58 

deliberado que será discutido o assunto na próxima sessão. Nos Assuntos de Ordem 59 

Geral, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes solicitou a presença do Sr. Paulo Leal, 60 

na Sessão do Conselho Deliberativo, para que o mesmo faça a apresentação do 61 

estudo feito em relação à Inspeção Extraordinária feita no IPERGS, conforme Relatório 62 
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do Tribunal de Contas do Estado, a qual foi acolhida e deliberada para a próxima 63 

semana, em Sessão Extraordinária. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti comunicou 64 

que irá encaminhar à Presidência do Instituto um pedido de diligência, para que a 65 

mesma se manifeste em relação ao fechamento dos escritórios, em especial o de 66 

Tapera e de Espumoso. Destacou, ainda, que continua aguardando a resposta da 67 

Presidência em relação ao fechamento de convênio com o Hospital do Município de 68 

Tramandaí e do Hospital São Vicente de Osório. VII) Pauta da próxima sessão: 69 

Discussão do anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis Complementares nº 70 

12.066/04 e 12.134/04. Sessão Extraordinária: Presença do Sr. Paulo Leal – 71 

Explanação referente à Inspeção Extraordinária feita pelo TCE, no IPERGS. VIII) 72 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 73 

sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 74 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 75 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-76 

* 77 

                           Sala Augusto de Carvalho, 02 de abril de 2014.  78 

 79 

  80 

               81 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 82 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     83 
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