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                                  ATA 401ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 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 dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Cláudio Luís Martinewski, 9 

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

Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva e Marcio 11 

Antonio Farias. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 12 

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

Ausências com prévia comunicação: Eunice Terezinha Cardozo Bello, Sylvio 14 

Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos.  III) Leitura e aprovação da ata 15 

da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 400 que, depois de 16 

aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 17 

IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 56982/14-0, PAI/2015. V) 18 

Correspondências Expedidas: Processo nº 040220/14-6 – Proposta 19 

Orçamentária/2015; Processo nº 057358/12-2 – Apontamentos não atendidos nos 20 

comunicados orientativos. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto 21 

Roos Maciel passou a palavra ao Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, para o 22 

mesmo proceder ao relato do parecer do Processo nº 040220/14-6, que trata da 23 

Proposta Orçamentária/2015. O Conselheiro Luís Fernando apresentou a análise da 24 

Proposta Orçamentária/2015, com o relatório complementar e Parecer da Comissão, 25 

destacando o voto da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros 26 

presentes. No mesmo sentido, por unanimidade dos Conselheiros presentes, foi 27 

aprovada a ampliação da Comissão de Acompanhamento do Planejamento 28 

Orçamentário do IPERGS (Plano Plurianual, LDO e LOA) mantendo os Conselheiros 29 

que já estão trabalhando, Eunice Terezinha Cardoso Bello, Iria Salton Rotunno e Luís 30 

Fernando Alves da Silva, até ulterior manifestação do Colegiado em relação à 31 
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manutenção e/ou ampliação da nominata de Conselheiros. Nestes termos, ficou 32 

deliberado oficiar à Presidência do Instituto indicando os membros da Comissão que 33 

irão acompanhar as tratativas de elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 34 

Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, bem como solicitar à Diretoria do Instituto que, 35 

tão logo tenha acesso ao orçamento aprovado pelo Legislativo, remeta a este Conselho 36 

cópia do mesmo, detalhando os projetos/atividades e respectivos valores efetivamente 37 

orçados. Na sequência, passou a palavra à Conselheira Iria Salton Rotunno, para a 38 

mesma proceder ao relato do parecer do Processo nº 57358/12-2, que trata dos 39 

apontamentos não atendidos nos comunicados orientativos, conforme Relatório da 40 

CAGE. A Conselheira Iria mencionou que recebeu da Diretoria de Previdência as 41 

informações prestadas referentes às providências adotadas no item 2.6 – 42 

Apontamentos não Atendidos nos Comunicados Orientativos da CAGE, sugerindo o 43 

arquivamento do Processo, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros 44 

presentes, consideradas sanadas as irregularidades apontadas, sem prejuízo de 45 

eventuais efeitos jurídicos decorrentes. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente 46 

Heriberto fez a distribuição do Processo nº 030203/14-4, referente a Resolução nº 47 

385/2014, que define prazos de duração da reserva de cotas-pensão decorrente do 48 

benefício de pensão por morte e dá outras providências, ficando a responsabilidade de 49 

relato do parecer do processo com a Conselheira Iria Salton Rotunno, bem como 50 

realizou a distribuição do Processo nº 056982/14-0, que trata sobre a Política Anual de 51 

Investimentos- PAI/2015, ficando a responsabilidade de relato do parecer do processo 52 

com o Conselheiro Marcio Antonio Farias. Nos assuntos de Ordem Geral, o 53 

Conselheiro Marcio Antonio Farias solicitou que seja pautado na próxima sessão a 54 

votação do parecer do Processo nº 005550/14-7, que trata da concessão de sub-55 

códigos à FUSEPERGS, de modo que ficou deliberado para ser pautado na sessão do 56 

dia 07/01/2015. Por sugestão do Presidente, ficou como encaminhamento solicitar à 57 

Presidência do Instituto que envie o resultado da reunião técnica feita no Instituto, com 58 

relação aos canais de consignação. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd solicitou o 59 

retorno da discussão pelos Conselheiros do estudo do anteprojeto de Lei, devido à 60 

importância do assunto para o Instituto. O Conselheiro relembrou a importância de 61 

convidar a Diretoria de Saúde para a apresentação da Matriz de Financiamento do IPE-62 
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Saúde. Logo após, o Conselheiro Bayard Schneider Bernd registrou um protesto ao 63 

atual governo que não encaminhou o projeto de Lei, que trata do Plano de Carreira dos 64 

Funcionários do Instituto, para a Assembléia Legislativa em tempo hábil, fato este que 65 

ocasionou a falta do prazo regimental para votação, o que acarretará sérios problemas 66 

para o IPERGS no próximo ano devido à falta de recursos humanos. O Conselheiro 67 

Bayard registrou, ainda, a aprovação da aposentadoria dos deputados, destacando que 68 

este fato pode abrir precedentes para que outras entidades venham a requerer o 69 

mesmo privilégio, o que terá um efeito negativo para a Previdência. O Conselheiro Luís 70 

Fernando, falando em nome da bancada da União Gaúcha, manifestou o 71 

contentamento de ter participado, neste ano de 2014, da sua entidade e do Conselho 72 

Deliberativo, deixando seu agradecimento pela convivência totalmente respeitosa e de 73 

grande aprendizagem. O Conselheiro Marcio registrou sua preocupação com as terras 74 

do Instituto, pois constatou que está havendo desmatamento e retirada das árvores do 75 

local, no Município de Guaíba, destacando que a princípio não tem ciência se o IPE 76 

está sendo indenizado e/ou comunicado, de modo que solicitou que a Comissão de 77 

Acompanhamento da Fazenda Santa Rita requisite informações em relação ao assunto 78 

o mais rápido possível. O Presidente fez um relato do que a Comissão tem feito em 79 

relação ao assunto, destacando que irá requisitar maiores informações acerca do 80 

mesmo. O Presidente Heriberto fez menção às atividades do ano de 2014 e apresentou 81 

o relatório das mesmas, bem como destacou o ano como muito proveitoso de estudos 82 

e debates, sugerindo uma agenda para o ano de 2015, com intuito de aprimorar os 83 

trabalhos e a discussão do Regimento interno do Conselho Deliberativo, na 84 

oportunidade em que também enfatizou que o principal objetivo de 2015 é a 85 

contribuição do Conselho com a Legislação do Instituto, conferindo, assim, maior 86 

proteção aos segurados. Agradeceu a contribuição de todos, parabenizando pelo 87 

trabalho realizado e desejando a todos um Feliz Natal e um 2015 de grandes 88 

realizações para todos. Logo após houve o coquetel de confraternização, com a 89 

presença do Chefe de Gabinete, Sr. Carlos Cesar Bento Filho; bem como dos 90 

Diretores, Assessores do Instituto e convidados representantes. VII) Pauta da próxima 91 

sessão: 1) Votação do parecer do Processo nº 5550-2442/14-7 – concessão de sub-92 

códigos FUSEPERGS – Conselheiro relator Marcio Antonio Farias; 2) Relato do 93 
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parecer do Processo nº 7619/14-7 – Balanço Orçamentário Patrimonial – Conselheiro 94 

relator Sylvio Nogueira Pinto Júnior; 3) Relato do parecer do Processo nº 57361/12-5 – 95 

apontamentos da CAGE: necessidade de designação formal de contratos – 96 

Conselheiro relator Sylvio Nogueira Pinto Júnior. VIII) Encerramento: Nada mais 97 

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 30 98 

minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 99 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 100 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 101 

                           Sala Augusto de Carvalho, 22 de dezembro de 2014.  102 

 103 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 104 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     105 

 106 

 107 

 108 


