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                                  ATA 377ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dois dias do mês de julho 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 do 8 

Assessor Juliano dos Santos Greve, bem como dos Conselheiros: Daniela Fabiana 9 

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

Iria Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Sylvio 11 

Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 12 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 13 

Ausências: Cláudio Luís Martinewski e Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e 14 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 376 15 

que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo 16 

Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 17 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 18 

VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel de imediato 19 

deu início ao ato de Solenidade de Posse da Conselheira Kátia Terraciano Moraes 20 

como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto. Autoridades que se 21 

fizeram presentes: Presidente do SINAPERS, Sra. Ilma Truylio Penna de Moraes; 22 

Presidente do Sindifisco-RS e Vice-Presidente da União Gaúcha, Sr. Celso Malhani de 23 

Souza;  Presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul – 24 

ASJ, Sr. Paulo Sebastião Gonçalves Olympio; Presidente do SINTERGS, Sr. Joanes 25 

Machado da Rosa; Diretor-Presidente do CEAPE, Sr. Josué Martins; Presidente da 26 

FASP, Sr. José Alfredo Amarante; Diretor de Previdência do IPERGS, Sr. Ari Lovera; 27 

Representantes da FASP, Sra. Lísia Araujo e Sr. José Carlos Filippin; Vice-Presidente 28 

Administrativo da AJURIS, Sr. Gilberto Schãfer; Vice-Presidente da APROJUS, Sra. 29 

Carmen Jucinara da Silveira Pasquali; Diretor Jurídico da AFOCEFE, Sr. Ives 30 

Agamenon Leite Lucas; 1º Secretária da ASJ, Sra. Marisa Comin; e demais 31 
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autoridades presentes representando o Instituto de Previdência. Logo após à 32 

assinatura do Termo de Posse, o Presidente Heriberto proferiu palavras de elogio ao 33 

trabalho desenvolvido, neste ano que se passou, pela Conselheira Márcia Elisa Pereira 34 

Trindade na Vice-Presidência, em que atuou com muita sabedoria e calma. Acentuou, 35 

ademais, a importância do trabalho em conjunto com a Vice-Presidente Márcia, em 36 

defesa do Plano de Saúde Público, juntamente com a participação de todos os 37 

Conselheiros e entidades de classe. O Presidente destacou que acredita que todas as 38 

autoridades presentes demonstram a significação da assunção da Conselheira Kátia, 39 

como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e a confiança que o Conselho 40 

Deliberativo tem no trabalho da Conselheira e na sua entidade de classe. Acrescentou 41 

que essa composição paritária é fundamental para que se consiga ter reconhecimento 42 

do Instituto de Previdência, no âmbito social, nas lutas junto ao Poder Legislativo e 43 

Executivo, de modo a fortalecer os nossos segurados. A recém-empossada 44 

Conselheira Vice-Presidente Kátia Terraciano Moraes agradeceu a presença de todos, 45 

inclusive das entidades que se fizeram representar, destacando o reconhecimento e o 46 

apoio necessário para a concretização do caminho democrático que se consolidou no 47 

ato de posse como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. Salientou o grande 48 

orgulho de estar, no momento, representando a União Gaúcha, especialmente em 49 

virtude de que vem acompanhando o andamento do trabalho contínuo realizado pela 50 

mesma em atendimento às demandas dos servidores A Vice-Presidente, ora 51 

empossada, agradeceu a Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade pelo apoio ao 52 

repassar e esclarecer dúvidas referentes à Vice-Presidência, destacando que a mesma 53 

“foi uma ótima professora”. Ressaltou, ainda, o trabalho do seu colega Conselheiro Luís 54 

Fernando Alves da Silva, que trouxe muita qualificação para o debate no Conselho 55 

Deliberativo. Por fim, a Conselheira, agora na função de Vice-Presidente, colocou-se à 56 

disposição do Presidente Heriberto, bem como de todos os presentes, para dar 57 

continuidade ao trabalho com serenidade, clareza e agilidade, decidindo e avaliando 58 

todas as demandas que chegarem ao Conselho, mantendo como norte a saúde 59 

financeira do Instituto de Previdência do Estado, para que lhe seja possível oferecer um 60 

atendimento de excelência na área de saúde e uma previdência social pública 61 

consolidada. O Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para cumprimentos à 62 
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Vice-Presidente empossada. Retomando a sessão, o Presidente solicitou que fosse 63 

lido o Termo de Posse dos Conselheiros suplentes, representantes da União Gaúcha, 64 

Sr. Ives Agamenon Leite Lucas e Sra. Carmem Jucinara da Silveira Pasquali, 65 

desejando-lhes um ótimo trabalho. Logo após, o Conselheiro Luís Fernando registrou o 66 

aniversário da ASJ-RS, felicitando-a pelos seus 70 anos, ocasião em que destacou a 67 

presença do seu Presidente, Sr. Paulo Sebastião Gonçalves Olympio, e rememorou a 68 

história de luta e conquista ao longo deste tempo da ASJ. O Presidente da ASJ se 69 

manifestou agradecendo as lindas manifestações que tem recebido em relação ao 70 

aniversário da ASJ, o que faz com que acredite que a mesma vem cumprindo com 71 

muita sabedoria o seu papel. Salientou que a ASJ possui um perfil de dedicação aos 72 

Servidores da Justiça, ao Poder Judiciário, bem como ao serviço público como um 73 

todo, sempre buscando o aperfeiçoamento dos trabalhos das instituições, tudo isso 74 

sem perder de vista o primordial objetivo da instituição, que é o de prestar serviço para 75 

a população. Agradeceu as palavras e afirmou estar muito feliz por este momento no 76 

Conselho Deliberativo. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente passou a 77 

palavra para os Conselheiros darem continuidade à discussão do anteprojeto de Lei, 78 

que trata da alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, com 79 

destaques e suas justificativas. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Sylvio 80 

Nogueira Pinto Júnior fez um destaque especial à matéria publicada no site do Instituto 81 

de Previdência, na qual se destacou que “o Instituto de Previdência tornou-se alvo de 82 

vandalismo” dos manifestantes que protestaram contra a Copa do Mundo no Brasil. O 83 

Conselheiro aduziu que se encontra no site do Instituto a manifestação da Diretoria 84 

Executiva em relação ao referido fato, frisando ainda que, no seu entendimento, este 85 

ato não corresponde positivamente, por se tratar o Instituto  de uma instituição pública, 86 

que trata de assuntos ligados diretamente aos servidores públicos do RS. Na 87 

sequência, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti recordou seu pronunciamento na Ata 88 

nº 371, ocasião em que solicitou que o Conselho Deliberativo atendesse ao pedido da 89 

Diretoria do CPERS, de modo a não realizar a discussão neste momento do 90 

anteprojeto de Lei, adiando este estudo para primeiramente chamar a responsabilidade 91 

do Governo do Estado para que o mesmo se manifeste em relação ao Relatório do 92 

Tribunal de Contas. Frisou que, como representante do CPERS/Sindicado o seu pedido 93 
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é formal, sendo a mesma representante da entidade junto ao Conselho Deliberativo. A 94 

Conselheira Daniela ainda se manifestou em relação à Ata nº 368, na qual solicitou 95 

documentação oficial, comprobatória de que os repasses foram feitos para o FAS, 96 

pedindo que o Conselho se manifeste novamente solicitando resposta da Presidência 97 

em relação ao assunto. Ficou combinado com a Conselheira que será aberto um 98 

expediente referente à Cópia do Relatório do Tribunal do Contas, para que a mesma 99 

possa apresentar o seu parecer. Por fim, o Conselheiro Luís Fernando parabenizou a 100 

Conselheira Márcia pelo trabalho realizado, demonstrando reconhecimento ao trabalho 101 

desenvolvido por ela e pelo Conselheiro Paulo Lima durante os oito anos de atuação, e 102 

desejou à Conselheira Kátia sucesso como Vice-Presidente, colocando-se à 103 

disposição. VII) Pauta da próxima sessão: Relato do parecer do Processo nº 65359-104 

2442/13-5, autorização de doação de bens – escritório da Cidade de Três Passos; 105 

Continuação da discussão do anteprojeto de Lei, com apresentação de destaques, com 106 

as devidas justificativas ou votos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, 107 

pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para 108 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 109 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo 110 

Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 111 

                           Sala Augusto de Carvalho, 02 de julho de 2014.  112 

 113 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 114 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     115 
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