
 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 5 

FLS.103                                                                        

 
103 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 378ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos nove dias do mês de julho 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: Daniela 9 

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

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

e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme assinaturas apostas em folha 12 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 13 

presente ata. II) Ausências: Cláudio Luís Martinewski e Vitamar Dutra dos Santos. 14 

III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da 15 

Ata nº 377 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e 16 

pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. GP nº 151/2014, 17 

resposta do IPERGS ao TCE. V) Correspondências Expedidas: Não houve 18 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente 19 

Heriberto Roos Maciel passou a palavra para o Conselheiro Luís Fernando Alves da 20 

Silva, para o mesmo proceder ao relato do parecer do Processo nº 65359/13-5, que 21 

versa sobre doações de bens. O Conselheiro Luís Fernando manifestou seu voto no 22 

sentido favorável à solicitação, destacando que não há óbice à doação dos 23 

relacionados bens à Brigada Militar. Nesse sentido, os Conselheiros deliberaram por 24 

aprovar o parecer do Processo nº 65359/13-5, por unanimidade dos Conselheiros 25 

presentes, para os devidos encaminhamentos de doação dos referidos bens, conforme 26 

parecer do relator. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes acrescentou sugestão de 27 

que os referidos bens sejam doados no estado em que se encontram e sem ônus para 28 

o Instituto, o que foi acolhido pelos Conselheiros. Dando prosseguimento à sessão, o 29 

Presidente passou a palavra para os Conselheiros darem continuidade à discussão do 30 

anteprojeto de Lei, que trata da alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 31 
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12.134/04, com destaques e suas justificativas. Ficou como encaminhamento enviar 32 

um convite à Diretoria de Saúde, convidando a Dra. Ana Maria Simões Ribeiro para 33 

comparecer no Conselho Deliberativo, a fim de fazer uma explanação de assuntos 34 

ligados a sua área de atuação, conforme segue: Exposição acerca de protocolos de 35 

atendimentos; estatística sobre atuação vinculada a sua faixa etária; dados estatísticos 36 

a respeito de entrada de saídas e reingressos de segurados, bem como informações 37 

acerca das carências usuais. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Luís 38 

Fernando Alves da Silva registrou sua indignação em relação à resposta recebida do 39 

Chefe de Gabinete, Sr. Carlos Cesar Bento Filho, em relação ao Encaminhamento nº 40 

06/2014, que solicitava o desarquivamento do Processo nº 135412/13-3 para análise 41 

do Conselheiro, o qual obteve como resposta, que em respeito ao princípio da 42 

motivação dos atos administrativos, o pedido de que fossem indicadas as informações 43 

desejadas em relação ao processo, destacando ainda se tratar de solicitação atípica e, 44 

aparentemente, estranha às atribuições do Conselho Deliberativo. O Conselheiro 45 

registrou que, em primeiro lugar, o que se sobrepõe ao princípio da motivação dos atos 46 

administrativos, no caso, é o princípio da publicidade e, em segundo lugar, que matéria 47 

nenhuma dentro do Instituto de Previdência do Estado é estranha às atribuições do 48 

Conselho Deliberativo, salientando com isso que acredita que os Conselheiros têm este 49 

direito, pois o mesmo se encontra dentro das suas atribuições. VII) Pauta da próxima 50 

sessão: Presença da Dra. Ana Maria Simões Ribeiro - assunto: Exposição acerca de 51 

protocolos de atendimentos; estatística sobre atuação vinculada a sua faixa etária; 52 

dados estatísticos a respeito de entrada de saídas e reingressos de segurados e 53 

informações acerca das carências usuais; discussão referente ao Boletim Financeiro da 54 

Saúde – mês de janeiro, fevereiro e março. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 55 

tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da 56 

qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na 57 

próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 58 

Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 59 

                           Sala Augusto de Carvalho, 09 de julho de 2014.  60 

 61 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 62 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     63 
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