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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 380ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três 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 quarta 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, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando 10 

Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Conforme 11 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 12 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Cláudio Luís 13 

Martinewski, Enilson Pool da Silva, Iria Salton Rotunno e Vitamar Dutra dos 14 

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

leitura da Ata nº 379 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 16 

Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. 17 

GP nº 159/2014, resposta ao Encaminhamento nº 33; Encaminhamento GP nº 18 

165/2014, informação de Encaminhamento à CELIC; Encaminhamento GP nº 19 

167/2014, solicitação da votação do Plano Anual de Investimento em caráter de 20 

urgência; Processo nº 021697/07-2; Processo nº 45436/98-8; Processo nº 061436/08-21 

6.  V) Correspondências Expedidas: Ofício CD nº 12/2014, solicitação dos 8 (oito) 22 

imóveis objeto de alienação; Ofício CD nº 13/2014, informações em relação à votação 23 

do PAI; Ofício CD nº 14/2014, justificativa reiterando convite à Dra. Ana Simões; Ofício 24 

CD nº 15/2014, convite à Gerente de Finanças. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o 25 

Presidente Heriberto Roos Maciel passou a palavra para os Conselheiros, que abriram 26 

a discussão destacando o assunto da Ata  nº 379, referente ao precário atendimento 27 

prestado por alguns hospitais ao usuário na hora da internação, os quais muitas vezes 28 

ignoram o atendimento ao beneficiário do PAMES e solicitam aos segurados o Plano 29 

Saúde-PAS, bem como emitem na hora da internação uma carteira do SUS ao 30 

segurado do IPE. Acolhendo manifestação dos Conselheiros presentes e proposição 31 
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da Conselheira Daniela Fabiana Peretti, ficou como encaminhamento verificar com a 32 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade acerca do Expediente nº 34726/11-1, que 33 

trata sobre irregularidades no Plano Saúde-PAS, a fim de que, após a devida ciência 34 

do expediente, se possa oficiar ao Hospital da Santa Casa solicitando esclarecimentos. 35 

Logo depois, o Presidente abriu para a discussão referente ao Encaminhamento GP nº 36 

167/2014, que trata de solicitação referente à votação do Plano Anual de Investimento 37 

(PAI) em caráter de urgência. Após manifestação da bancada Classista, no sentido de 38 

não deliberar em relação ao assunto até que referida bancada esteja completa, ficou 39 

como encaminhamento oficiar à Presidência do Instituto informando que os 40 

representantes Classistas do CPERS e da União Gaúcha ponderaram que não aceitam 41 

deliberar sobre a matéria sem a complementação dos representantes indicados pela 42 

FESSERGS. Assim, de um lado, diante da necessidade premente de análise do Plano 43 

Anual de Investimento, mas, por outro, atento à necessidade de entendimento e 44 

construção consensual, ficou deliberado, por proposição do Presidente Heriberto e por 45 

unanimidade dos Conselheiros presentes, que as entidades classistas e os demais 46 

Conselheiros, no âmbito de suas instituições, irão promover debate e diálogo para 47 

discutir a matéria em plenária o mais breve possível. Quanto ao Encaminhamento GP 48 

nº 165/2014, que trata sobre a cientificação dada pelo IPERGS a esse colegiado 49 

acerca de encaminhamento à CELIC referente a licitação para a alienação de 8 (oito) 50 

imóveis de seu patrimônio, conforme autorização contida na Lei  nº 10.710/1996, ficou 51 

como encaminhamento oficiar à Presidência solicitando que se especifiquem quais são 52 

os 8 (oito) imóveis objeto de alienação, bem como as razões de sobreditas alienações, 53 

em face ao disposto na alínea g do inciso I do artigo 9º da Lei Estadual nº 12.395/2005. 54 

Quanto ao Encaminhamento GP nº 159/2014, o qual informa que a Dra. Ana Simões 55 

ingressou há poucos dias no Instituto e, por isso, não possui domínio dos pontos 56 

questionados no Encaminhamento CD nº 33/2014, ficou deliberado oficiar à 57 

Presidência para esclarecer que o convite efetuado à Dra. Ana Simões não o foi em 58 

virtude de sua atuação nesta Autarquia Previdenciária, mas sim em razão de sua 59 

experiência como auditora da UNIMED, a fim de estabelecer um comparativo entre os 60 

planos de saúde privados e o do IPERGS. Na sequência, o Presidente passou a 61 

palavra para os Conselheiros continuarem a análise do Boletim da Movimentação 62 
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Financeira dos meses de janeiro, fevereiro e março. Após, por proposição do 63 

Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, acolhida pela unanimidade dos Conselheiros 64 

presentes, ficou combinado solicitar o comparecimento da Gerente de Finanças, 65 

Marialda Souza Bueno Ferraz, na próxima sessão ordinária, para prestar 66 

esclarecimentos acerca dos Demonstrativos da Movimentação Financeira. O Processo 67 

nº 061436/08-6, que estava em diligência, foi restituído ao Conselheiro Claudio Luis 68 

Martinewski. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Daniela Fabiana Peretti 69 

solicitou esclarecimentos ao Assessor Juliano Greve, em relação ao FUNDOPREV, 70 

meses de janeiro, fevereiro e março, ficando deliberado que na próxima sessão será 71 

feito um esclarecimento em relação ao assunto, com a presença da Gerente de 72 

Finanças. VII) Pauta da próxima sessão: Presença da Gerente de Finanças do 73 

IPERGS, para tratar sobre o Boletim de Movimentação Financeira; Distribuição do 74 

Processo nº 021697/07-2, que trata sobre contribuição assistência médica pensionista 75 

abril 2007; Distribuição do Processo nº 45436/98-8, que trata sobre esclarecimentos de 76 

contribuições do IPERGS; continuação da discussão referente ao anteprojeto de Lei. 77 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 78 

encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 79 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 80 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 81 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 82 

                           Sala Augusto de Carvalho, 23 de julho de 2014.  83 

 84 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 85 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     86 
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