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                                  ATA 390ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 primeira 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 dos Conselheiros: Bayard Scheneider Bernd, Enilson Pool da Silva, 9 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Marcio 10 

Antonio Farias e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Daniela Fabiana 11 

Peretti Rivas foi substituída por seu suplente, Noé Machado de Oliveira. O 12 

Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva foi substituído por seu suplente, Ives 13 

Agamenon Leite Lucas. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausências com prévia comunicação: Cláudio Luís Martinewski,  Eunice Terezinha 16 

Cardozo Bello e Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação da ata da 17 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas 388 e 389 que, depois de 18 

aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 19 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 20 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Ofício nº 25/2014, solicitação de dados 21 

em relação ao fechamento das Agências do Interior. VI) Pauta: Dando abertura à 22 

sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel deu as boas-vindas à Diretora 23 

Administrativo-Financeira, Sra. Maria Ester Marques Cesar, e à Gerente de 24 

Atendimento, Sra. Maria Tereza Costa. A Diretora Maria Ester fez um breve relato das 25 

Agências do Interior do Estado, destacando que o Instituto de Previdência tem 142 26 

Agências no Interior, sendo 104 servidores lotados para este atendimento. Em relação 27 

aos imóveis, nos quais funcionam as Agências do Interior, destacou que o Estado 28 

possui cerca de 42 imóveis próprios e 54 locados, sendo que as agências funcionam 29 

ainda na Casa de Governo e mediante convênios com Prefeituras, as quais 12 30 

Agências são assistidas apenas por servidores da extinta Caixa Econômica Estadual.  31 
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A Diretora destacou que este Governo não está medindo esforços para manter o 32 

funcionamento das Agências em todo o Interior de Estado. A Diretora Maria Ester 33 

mencionou que não poderia prover vagas no interior porque o Decreto nº 47.420/2010, 34 

não permite. Nas palavras textuais dela o interior não existe. Relatou o trabalho da 35 

Gerente de Atendimento no Interior do Estado, com o intuito de firmar convênios com 36 

as Prefeituras, com as Casas de Governo e com os servidores da extinta Caixa 37 

Estadual, podendo assim dar um atendimento de qualidade para os segurados. O 38 

Conselheiro Bayard destacou que há colegas do Interior que se colocaram à disposição 39 

para continuar trabalhando, mesmo depois de vencido o tempo da aposentadoria, mas 40 

a Administração não deu a valorização necessária para que houvesse uma 41 

continuidade do trabalho. A Gerente de Atendimento destacou que esteve falando 42 

pessoalmente com a colega citada pelo Conselheiro Bayard, fazendo-lhe inúmeras 43 

propostas para que ficasse mais um tempo trabalhando, mas a mesma disse estar 44 

cansada e com vontade de ir para casa realizar outros projetos. A Conselheira Kátia 45 

questionou por que o Decreto nestes quatro anos, ainda não foi revogado, sendo que a 46 

Diretora Maria Ester respondeu que estão sendo desenvolvidos vários estudos de 47 

avaliação e reestruturação do Interior do Estado. O Conselheiro Marcio perguntou a 48 

Gerente de Atendimento se ela conhecia as Agências do Interior do Estado, a qual ela 49 

respondeu que faz um ano que está respondendo pela Gerência, portanto não foi 50 

possível conhecer todas, porém tem visitado várias delas. Após várias manifestações 51 

dos Conselheiros em defesa da manutenção das Agências do Interior e primando 52 

sempre por um atendimento de qualidade para os segurados, ficou deliberado, por 53 

unanimidade dos Conselheiros presentes, oficiar à Presidência do Instituto, solicitando 54 

os atos administrativos e deliberações da Diretoria Executiva que deram ensejo ao 55 

fechamento das Agências. Suspensa a Sessão para a retirada da Diretora Maria Ester 56 

e da Gerente Maria Teresa, foi retomada a Sessão, oportunidade em que o 57 

Conselheiro Marcio de posse do texto do Decreto nº 47.420/2010, ponderou que no 58 

seu artigo 40, inciso X, citado pela Diretora Maria Ester como sinalizando para a 59 

extinção das Agências do Interior, não previu a pura e simples extinção das Agências 60 

do Interior, e sim atribuiu competência à Diretoria Administrativo-Financeira para 61 

promover a gestão das atividades das unidades Regionais do IPERGS e avaliar a 62 
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transferência, reforma ou desativação de unidades de atendimento do Interior do 63 

Estado. Neste sentido, os Conselheiros, ainda, solicitaram a remessa a este Conselho 64 

dos estudos e da proposta de reorganização estrutural que contemplará soluções para 65 

o atendimento dos segurados no Interior de Estado. Na sequência da Pauta, o 66 

Presidente passou a palavra para o Conselheiro Marcio Antonio Farias, para o mesmo 67 

proceder ao relato do pedido de vista do parecer do Processo nº 079.172/13-9, que 68 

trata da licitação de imóvel para a cidade de São Sepé. O Conselheiro manifestou seu 69 

voto no sentido favorável à solicitação, acompanhando o voto do Conselheiro relator 70 

Sylvio, portanto com a ratificação de oferta para aquisição de imóvel, feita por ele junto 71 

à Prefeitura Municipal de São Sepé e encaminhada ao Instituto de Previdência. A 72 

Conselheira Iria e o Presidente Heriberto votaram acompanhando o voto do relator, 73 

com a devida ratificação de oferta. O Conselheiro Bayard pediu vista do Processo para 74 

fazer um estudo mais aprofundado sobre a matéria. Os demais Conselheiros decidiram 75 

esperar o voto vista do Conselheiro Bayard para prosseguir a votação. Nos Assuntos 76 

de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard relembrou que ficou como encaminhamento da 77 

Sessão nº 387 convidar o Diretor-Presidente do Instituto e/ou o Assessor Alex Trindade 78 

para prestar informações em relação à Informação da CAGE nº 342/2014, que trata da 79 

licitação para contratação de empresa para prestação de serviços relativos a 80 

procedimentos de compensação previdenciária – COMPREV. O Conselheiro Bayard 81 

sugeriu, ainda, que se convide o Diretor de Saúde do Instituto para que o mesmo 82 

proceda a um relato em relação às negociações feitas com os integrantes da 83 

Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do 84 

RS. A Conselheira Kátia informou aos Conselheiros que, no dia 10/09/2014, a União 85 

Gaúcha enviou à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e 86 

Filantrópicos do RS e ao Presidente do IPERGS uma manifestação em repúdio à 87 

possível paralisação da Federação das Santas Casas, considerando uma quebra de 88 

contrato unilateral, violando o princípio da lealdade entre as partes envolvidas. A 89 

Conselheira Kátia relembrou a solicitação feita em sessão nº 388, de requerer junto à 90 

Presidência do Instituto o relatório da consultoria do Instituto de Desenvolvimento 91 

Gerencial-INDG, para conhecimento e análise dos Conselheiros. VII) Pauta da 92 

próxima sessão: Presença do Diretor de Saúde, Dr. Antonio de Pádua, para relatar a 93 
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negociação feita com o Grupo Paritário sobre o IPE-Saúde. Em sessão extraordinária: 94 

Apresentação pela Comissão da Proposta Orçamentária/2015 e votação da mesma. 95 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 96 

encerrada a sessão às 16 horas e 40 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 97 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 98 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 99 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 100 

                           Sala Augusto de Carvalho, 1º de outubro de 2014.  101 

 102 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 103 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     104 

 105 

 106 

 107 


