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                                  ATA 388ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 2 

15 minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no 3 

décimo segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 4 

Alegre – RS, realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da 5 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi 6 

secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: 7 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 8 

contou com a presença dos Conselheiros: Bayard Scheneider Bernd, Daniela 9 

Fabiana Peretti Rivas, Enilson Pool da Silva, Eunice Terezinha Cardozo Bello, 10 

Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e 11 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Iria Salton Rotunno foi substituída por 12 

seu suplente, Ilson Nietiedt. Conforme assinaturas apostas em folha 13 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausência com prévia comunicação: Cláudio Luís Martinewski, 15 

Heriberto Roos Maciel e Vitamar Dutra dos Santos.  III) Leitura e aprovação da ata 16 

da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 387 que, depois de 17 

aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 18 

IV) Correspondências Recebidas: Encaminhamento GP nº 212/2014, referente à 19 

Agência do IPERGS no Município de Montenegro. V) Correspondências Expedidas: 20 

Ofício à Presidência, solicitando manifestação em relação aos imóveis do Instituto; 21 

Ofício à Presidência, solicitando informações sobre recadastramento. VI) Pauta: Dando 22 

abertura à sessão, a Vice-Presidente Kátia Terraciano Moraes leu o Encaminhamento 23 

GP nº 212/2014, que trata da Agência do Município de Montenegro. Após várias 24 

manifestações dos Conselheiros, ficou deliberado, por unanimidade dos Conselheiros 25 

presentes, formarem uma Comissão para tratar especificamente das Agências do 26 

Interior. O Conselheiro Sylvio sugeriu que se recupere o Processo da FATEC, para que 27 

o Conselho Deliberativo se aproprie do conteúdo, especialmente no que diz respeito à 28 

estrutura das agências do interior. A Comissão ficou composta pelo Conselheiro 29 

Bayard Scheneider Bernd e pelas Conselheiras Daniela Fabiana Peretti Rivas e Kátia 30 

Terraciano Moraes. Logo após, a Vice-Presidente passou a palavra para o Conselheiro 31 
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Sylvio Nogueira Pinto Júnior, para o mesmo proceder ao relato do parecer do Processo 32 

nº 79.172/13-9, que versa sobre a intenção deste Instituto em alienar imóvel de seu 33 

patrimônio para o Município de São Sepé. O Conselheiro Sylvio manifestou que, dada 34 

a documentação anexa ao processo e decisão favorável da Diretoria Executiva, seu 35 

voto é pela alienação deste imóvel à Prefeitura de São Sepé. O Conselheiro Marcio 36 

pediu vista do Processo para fazer um estudo mais aprofundado sobre a matéria. 37 

Solicitou, ainda, uma relação de todos os imóveis do Instituto com valores atualizados e 38 

respectivos encargos, bem como os que se encontram locados, com respectivos 39 

valores dos aluguéis, apontando ainda, dentre os imóveis quais os que estão ocupados 40 

e quais os que estão invadidos. A Vice-Presidente Kátia sugeriu que seja solicitado ao 41 

Gabinete da Presidência o relatório da consultoria do Instituto de Desenvolvimento 42 

Gerencial-INDG, para conhecimento e análise dos Conselheiros. Nos Assuntos de 43 

Ordem Geral, o Conselheiro Marcio registrou o telefonema recebido de uma senhora 44 

de 83 anos, a qual relatou que veio até o Instituto fazer o recadastramento, mas não 45 

conseguiu fazer o cadastro biométrico. A esse respeito, o Conselheiro Marcio narrou 46 

que esteve conversando com os responsáveis do Instituto no setor de cadastro e que 47 

os mesmos alegaram que as carteiras de identidades muito antigas não têm a 48 

vinculação com a digital, sendo necessário fazer uma carteira de identidade nova. 49 

Ficou como encaminhamento oficiar ao setor de cadastro do Instituto, solicitando que 50 

seja encaminhado ao Conselho Deliberativo, informação referente aos protocolos de 51 

recadastramento, principalmente no que tange ao mais idosos com documentos de 52 

identidades antigas, portanto sem registro digital no Instituto Geral de Perícias. Os 53 

Conselheiros questionaram se não seria oportuno fazer um chamamento para os 54 

segurados providenciarem a renovação de suas Carteiras de Identidade. A Vice-55 

Presidente leu o e-mail da Conselheira Iria, no qual se confirma a apresentação do 56 

“Relatório de Avaliação Atuarial do Plano Previdenciário do IPE – ano de 2013”, pelo 57 

atuário do Banco do Brasil, para o dia 24 de setembro, às 14horas e 15minutos, no 58 

salão nobre do Instituto, sendo que ficou deliberado que esta será a pauta da próxima 59 

sessão. Sugeriu, ainda, marcar uma sessão extraordinária para o mesmo dia, na 60 

sequência da sessão ordinária, com intuito de ouvir o Assessor Alex Trindade, o que foi 61 

acordado por todos os Conselheiros presentes. O Conselheiro Luís Fernando fez um 62 
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resumo do trabalho que está sendo feito em relação à solicitação do Processo nº 63 

136.661/13-3, que trata da licitação de bens imóveis do IPERGS. Destacou também o 64 

Processo nº 12563/06-0, que trata da alienação de imóveis do Instituto, enfatizando 65 

que o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Rui Osório Devincenzi, que antecedeu a 66 

Diretora Maria Ester Marques Cesar, fez uma série de questionamentos a respeito das 67 

alienações e inclusive questionou a Presidência do Instituto a respeito da política 68 

adotada em relação ao patrimônio imobiliário. O Conselheiro solicitou que o 69 

Encaminhamento nº 137/2011, folhas nº 275, 276, 277 e 278 do Processo nº 70 

12.563/06-0, que contém a fala do anterior Diretor Administrativo-Financeiro, seja 71 

anexado à Ata de hoje e encaminhado aos Conselheiros para conhecimento. O 72 

Conselheiro Marcio solicitou acostar o Processo nº 79.172/13-9, que trata da alienação 73 

de um terreno para o Município de São Sepé, do qual ele solicitou vista, ao Processo nº 74 

12.563/06-0, que trata da alienação de imóveis do Instituto. Por solicitação do 75 

Conselheiro Marcio, a Vice-Presidente fez um apanhado do que foi tratado na reunião 76 

do Grupo Paritário com o Instituto de Previdência, salientando que as negociações 77 

avançaram de forma muito positiva, portanto, a remuneração dos medicamentos ainda 78 

ficou sendo negociada com a Federação das Santas Casas. A Conselheira Eunice 79 

enfatizou que já ocorreu a negociação com a Santa Casa e que o atendimento está 80 

normalizado no referido hospital. VII) Pauta da próxima sessão: Apresentação do 81 

Relatório de Avaliação Atuarial do Plano Previdenciário do IPE – ano de 2013. 82 

Presença dos Atuários do Banco do Brasil. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 83 

tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. 84 

Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 85 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 86 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 87 

                           Sala Augusto de Carvalho, 17 de setembro de 2014.  88 

 89 

                 Eliana Alves Maboni,                               Kátia Terraciano Moraes, 90 

                 Secretária do Conselho.                    Vice-Presidente do Conselho.     91 
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