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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 376ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis 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 terceira 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 

Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton 10 

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

Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas 12 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências: Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana 14 

Peretti, Marcio Antonio Farias e Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação 15 

da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 375 que, depois 16 

de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 17 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 027259-2442/14-4, 18 

Relatório Gestão Exercício 2013. V) Correspondências Expedidas: Não houve 19 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando início à sessão, o Presidente Heriberto 20 

Roos Maciel fez a distribuição do Processo nº 026493/14-4, que trata de informações 21 

da CAGE, ficando a responsabilidade de relato do parecer do processo com o 22 

Conselheiro Vitamar dos Santos Dutra. Em seguida, realizou-se a distribuição do 23 

Processo nº 027259/14-4, que trata do Relatório de Gestão Exercício 2013, ficando a 24 

responsabilidade de relato do parecer do processo com o Conselheiro Luís Fernando 25 

Alves da Silva. Na sequência da Pauta, o Presidente passou a palavra para o 26 

Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, para o mesmo proceder ao relato do parecer 27 

do Processo nº 140800/13-9, que versa sobre doação e baixa de bens inservíveis. O 28 

Conselheiro Sylvio manifestou seu voto no sentido favorável à solicitação, destacando 29 

que em análise ao presente Processo, entendeu que os trâmites legais estão sendo 30 

observados de modo devidamente satisfatório. Nesse sentido, os Conselheiros 31 
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deliberaram por aprovar o parecer do Processo nº 140800/13-9, por unanimidade dos 32 

Conselheiros presentes, para os devidos encaminhamentos de doação dos referidos 33 

bens, conforme parecer do relator, folha 37 e 38, sendo que o Conselheiro Paulo Lima 34 

votou com destaque em relação à questão dos critérios de doação, sugerindo uma 35 

parceria com as instituições, destacando que, da mesma forma que o Instituto pode 36 

doar seus bens, poderá receber outros quando estes órgãos tiverem disponibilidade de 37 

bens para doação, havendo necessidade por parte do Instituto. Em relação ao assunto, 38 

o Presidente sugeriu a criação de uma proposição para elaboração de critérios de 39 

doação.  Na sequência, o Presidente Heriberto leu o Of. CD-IPERGS nº 10/2014, 40 

convidando o Diretor-Presidente do Instituto para fazer uma explanação do anteprojeto 41 

denominado pela Diretoria Executiva de “mini reforma de blindagem do IPE-Saúde”, 42 

assim que tal for apreciado pela Diretoria Executiva e Setorial da PGE. Dando 43 

sequência à sessão, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros para darem 44 

continuação à discussão do anteprojeto de Lei, com apresentação de destaques, com 45 

as devidas justificativas ou votos. O Conselheiro Paulo Lima registrou que a bancada 46 

da FESSERGS está trabalhando no anteprojeto de Lei, porém, tendo em vista ter 47 

havido feriado e dias não trabalhados em função da COPA, o que dificultou até o 48 

deslocamento das pessoas, acabou por atrasar o trabalho que estava sendo 49 

desenvolvido. O Conselheiro salientou, também, que na próxima terça-feira, dia 50 

01/07/2014, a FESSERGS convocou uma Assembléia para apreciação de nomes para 51 

ocupação das vagas do Conselho Deliberativo, destacando que, como ainda não há 52 

nada definido, não pode garantir em relação à recondução de seu nome e da 53 

Conselheira Márcia. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior disse ser contra a 54 

recondução e ressaltou que entende que o Regimento Interno do Conselho Deliberativo 55 

não permite a recondução dos Conselheiros após o mandato de oito anos. Na 56 

sequência, o Presidente passou a palavra para o Assessor Juliano dos Santos Greve, 57 

para que o mesmo se manifestasse em relação ao pedido do Conselheiro Cláudio Luís 58 

Martinewski, o qual solicitou que fosse feito um desdobramento em relação ao Boletim 59 

Financeiro da Saúde. O Assessor asseverou que os dados detalhados em relação ao 60 

FUNDOPREV estão todos no site do IPERGS, no link da Previdência, sendo que os do 61 

ano de 2014 estão em fase de estudo e elaboração. O Presidente lembrou que, 62 
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conforme combinado com os Conselheiros, em razão de ter completado um ano da 63 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade na Vice-Presidência, assumirá, portanto, na 64 

próxima semana, dia 02/07/2014, a Vice-Presidência a Conselheira Kátia Terraciano 65 

Moraes. Por essa razão, o Presidente agradeceu a colaboração da Vice-Presidente 66 

Márcia Pereira Trindade, destacando que foi muito bom este trabalho em conjunto com 67 

a Conselheira Márcia, tendo sempre muito apoio e respaldo em suas decisões. 68 

Destacou, ainda, a tranqüilidade e firmeza da Conselheira na condução dos trabalhos e 69 

agradeceu seu apoio. Desejou que a Conselheira continue prestando um serviço 70 

público da forma como sempre fez, de modo responsável e com qualidade, ressaltando 71 

que foi uma felicidade estar com a Conselheira nesta parceria. A Vice-Presidente 72 

agradeceu a parceria que teve com o atual Presidente, bem como com os Presidentes 73 

anteriores com os quais teve mandato conjunto, agradecendo também o apoio de todos 74 

os Conselheiros e destacando que sempre teve respaldo em suas decisões. Agradeceu 75 

as palavras do Presidente Heriberto, aludindo que sempre é bom obter reconhecimento 76 

do trabalho realizado, frisando, ainda, a garra e o interesse do Conselho Deliberativo 77 

na condução dos trabalhos. Por fim, o Presidente deu as boas-vindas à Conselheira 78 

suplente Carmem Jucinara da Silveira Pasquali, representante da União Gaúcha, que 79 

substitui no ato o Conselheiro suplente Leandro Estabel Jung, desejando-lhe um ótimo 80 

trabalho. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da discussão do anteprojeto de 81 

Lei, com apresentação de destaques, com as devidas justificativas ou votos. VIII) 82 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 83 

sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 84 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 85 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 86 

                           Sala Augusto de Carvalho, 26 de junho de 2014.  87 
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                  89 

 90 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 91 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     92 
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