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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 375ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, 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 do 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 do Assessor Juliano dos Santos Greve, bem como dos Conselheiros: 9 

Cláudio Luís Martinewski, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria 10 

Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva, Márcia Elisa Pereira Trindade, 11 

Paulo Renato Pereira Lima, Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos 12 

Santos. O Conselheiro Marcio Antonio Farias foi substituído por sua suplente, Luciane 13 

Marques Uflacker Dornelles. Conforme assinaturas apostas em folha 14 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 15 

presente ata. II) Ausências: Enilson Pool da Silva e Daniela Fabiana Peretti. III) 16 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata 17 

nº 374 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e 18 

pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 26119/11-7, 19 

substituição de membro do Conselho; Of. GP nº 094/2014, resposta ao Ofício CD nº 20 

09/2014. V) Correspondências Expedidas: Of. CD-IPERGS nº 10/2014, convite ao 21 

Diretor-Presidente. VI) Pauta: Dando início à sessão, a Vice-Presidente Márcia Elisa 22 

Pereira Trindade fez a distribuição do Processo nº 140800-2442/13-9, que trata do 23 

descarte de bens inservíveis, ficando a responsabilidade de relato do parecer do 24 

processo com o Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior.  Na sequência da Pauta, a 25 

Vice-Presidente determinou que fosse lido o Termo de Posse do Conselheiro Luís 26 

Fernando Alves da Silva, o qual representará a União Gaúcha no Conselho 27 

Deliberativo do IPERGS, conforme Ato de nomeação publicado no Diário Oficial do 28 

Estado do Rio Grande do Sul, do dia 05 de junho de 2014. A Vice-Presidente elogiou 29 

os trabalhos que já vêm sendo prestados pelo Conselheiro na função de Conselheiro 30 

suplente, desejando sucesso na continuação dos trabalhos, agora como titular. A 31 
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seguir, a Vice-Presidente passou a palavra para o Conselheiro Cláudio Luís 32 

Martinewski, para o mesmo fazer o relato do parecer do Processo nº 61436/08-6, que 33 

trata sobre Canal de Consignação, e do Processo nº 15310/14-0, que trata sobre o 34 

Decreto nº 43.337, referente à consignação em folha de pagamento. O Conselheiro 35 

Cláudio manifestou-se no sentido de que os autos dos presentes processos sejam 36 

apensados e remetidos à Procuradoria-Geral do Estado – Agente Setorial junto ao 37 

IPERGS, para verificar se a Setorial da PGE já elaborou alguma minuta de decreto ou 38 

efetuou outro encaminhamento para a questão, ou, em caso negativo, que proceda a 39 

estudos para apontar a forma jurídica para dar suporte às ações de consignação em 40 

folha de pagamento das pensionistas. Na sequência, a Vice-Presidente passou a 41 

coordenação dos trabalhos para o Presidente Heriberto Roos Maciel que leu o Of. GP 42 

nº 094/2014, em atenção ao Of. CD-IPERGS nº 09/2014, informando que a proposta de 43 

modificação pontual da Lei foi submetida à análise da Diretoria Executiva do IPERGS, 44 

que ainda não deliberou, destacando, ainda, que se houver decisão positiva em relação 45 

à continuidade da tramitação, a proposta será analisada pela Setorial da PGE. No Of. 46 

GP nº 094/2014 também se ressaltou que as modificações propostas referem-se 47 

apenas aos pontos de consenso entre esta Diretoria e as entidades representativas dos 48 

servidores. Como os Conselheiros representantes da União Gaúcha trouxeram uma 49 

nova versão do anteprojeto, que lhes foi passada pela sua entidade, a qual está sendo 50 

estudada pela Diretoria Executiva no dia de hoje, 11/06/2014, os Conselheiros fizeram 51 

uma discussão em relação ao assunto e ficou deliberado, por unanimidade, que 52 

continuarão examinando o anteprojeto de uma forma global, como vinha sendo feito. 53 

Como encaminhamento, os Conselheiros deliberaram de forma unânime enviar um 54 

Ofício ao Diretor-Presidente do Instituto, convidando-o para fazer uma explanação do 55 

anteprojeto denominado pela Diretoria Executiva de “mini reforma de blindagem do 56 

IPE-Saúde”, assim que tal for apreciado pela Diretoria Executiva e Setorial da PGE, em 57 

face do que dispõe a alínea d do inciso I do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 58 

12.395, de 15 de dezembro de 2005. Ficou deliberado com os Conselheiros que a 59 

próxima sessão será dia 26/06/2014, quinta-feira, às 14horas em sessão ordinária e as 60 

16 horas em sessão extraordinária, sendo a primeira para concluir as redações 61 

propostas de emendas e justificativas e a segunda para conclusão dos trabalhos.  Nos 62 
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Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Cláudio Luís Martinewski solicitou que seja 63 

feito um desdobramento em relação ao Boletim Financeiro da Saúde, mês de janeiro, 64 

fevereiro e março, pois está faltando clareza no entendimento dos mesmos, 65 

especialmente no que se refere ao FUNDOPREV. Ficou deliberado que o Assessor 66 

Juliano dos Santos Greve irá fazer esta interlocução junto à Diretoria Administrativo-67 

Financeira, solicitando e trazendo para o Conselho os dados de uma forma clara e 68 

detalhada. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da discussão do anteprojeto 69 

de Lei, com apresentação de destaques, com as devidas justificativas ou votos. VIII) 70 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 71 

sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 72 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 73 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-74 

* 75 

                           Sala Augusto de Carvalho, 11 de junho de 2014.  76 

 77 

  78 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 79 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     80 
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 83 


