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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 411ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo 3 

andar do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, 4 

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 dos Conselheiros: Bayard Schneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti 9 

Rivas, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton 10 

Rotunno, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias, Silvio Nogueira 11 

Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes foi 12 

substituída por sua suplente, Carmem Jucinara da Silva Pasquali, conforme 13 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 14 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 15 

Cláudio Luís Martinewski e Enilson Pool da Silva. III) Leitura e aprovação da ata 16 

da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 410 que, depois de 17 

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

IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 19 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: 20 

Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel apresentou a Relações 21 

Públicas Juliana Librelotto Maciel, a qual irá acompanhar as sessões do Conselho 22 

Deliberativo como um elo de ligação entre a Presidência do Instituto e o Conselho 23 

Deliberativo. Após, passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. 24 

Eduardo Dias Lopes, para que o mesmo fizesse a explanação referente à sua gestão. 25 

Dentro das suas metas, o Diretor Eduardo destacou o melhor atendimento para o 26 

usuário beneficiário, tanto no interior como na capital; a valorização do servidor; a 27 

reformulação dos espaços físicos da casa; a matriz salarial dos servidores do Instituto; 28 

e os critérios da GIPPS (gratificação por desempenho). O Diretor Eduardo Dias Lopes 29 

ressaltou algumas medidas, as quais, após tomar conhecimento da situação da 30 

Fazenda Santa Rita, já foram devidamente providenciadas, tal como o envio de um 31 
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engenheiro da casa para fazer um levantamento da situação do patrimônio do Instituto. 32 

Dentre os cuidados tomados, foi elaborado um orçamento para cercamento e proteção 33 

da área, bem como limpeza e manutenção, evitando, assim, novos incêndios. O 34 

Presidente Heriberto relatou que entrou em contato com o Presidente José Alfredo 35 

Pezzi Parode no momento do incêndio na Fazenda Santa Rita, sendo que o Presidente 36 

Parode anunciou que referida Fazenda será prioridade da gestão atual e que designará 37 

um servidor encarregado de dar segmento às negociações. Destacou que o 38 

fundamental para esta gestão é tentar mudar este panorama hoje existente dentro da 39 

Instituição, priorizando um trabalho de valorização da instituição como um todo e 40 

trabalhando em conjunto com as outras diretorias. O Conselheiro Bayard Schneider 41 

Bernd discorreu sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao 42 

encaminhamento da aposentadoria dos celetistas, solicitando a manifestação do 43 

Diretor em relação ao assunto, bem como que o caso seja tratado como prioridade. O 44 

Diretor relatou que o assunto já está sendo cuidado, porém existem atos informais que 45 

precisam ser formalizados. Destacou que medidas em relação às questões funcionais 46 

já estão sendo tomadas com orientação jurídica e com posição administrativa pela 47 

Diretoria Administrativo-Financeira.  Salientou que conta com o apoio do SINDIPE e do 48 

Conselho Deliberativo para regularizar a situação do quadro em geral. A Conselheira 49 

Daniela Fabiana Peretti Rivas asseverou que é relatora do Processo nº 029032/14-0, 50 

que trata sobre a Inspeção Extraordinária feita pelo Tribunal de Contas do Estado no 51 

Instituto, e que irá encaminhar o Processo em diligência nas próximas semanas para 52 

manifestação da nova Diretoria Executiva. A Conselheira Daniela ainda se referiu à 53 

Fazenda Santa Rita, destacando que existe uma área agrícola, chamada de agricultura 54 

familiar, tendo esta uma concessão para uso, outra área de ocupação urbana e a outra 55 

área onde se encontra a área de plantio.  O Conselheiro Marcio destacou o aumento do 56 

número de ocupantes da Fazenda Santa Rita e sua preocupação com os imóveis 57 

próprios do IPERGS. Sugeriu que a nova administração se aproprie do assunto, 58 

criando condições de gerenciamento destes imóveis, com uma nova reestruturação de 59 

administração. Destacou a importância de que todas as providências tomadas sejam 60 

passadas pelo Conselho Deliberativo, para conhecimento, aprovação e apoio.  O 61 

Diretor destacou que, em relação ao assunto, já foi possível visualizar alguns 62 
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procedimentos, sendo que existe em relação ao patrimônio um levantamento feito em 63 

2010 dos bens imóveis do Instituto. Relembrou que o patrimônio imobiliário do IPERGS 64 

pertence ao Fundo de Assistência a Saúde - FAS, porém é gerenciado pela Diretoria 65 

Administrativo-Financeira, destacando que é fundamental analisar o benefício que 66 

todos os patrimônios trazem para o Instituto. O Diretor, ao se referir à Carteira 67 

Habitacional do IPERGS, disse que há necessidade de redirecionamento de toda a 68 

Carteira Habitacional, portanto este assunto está sendo encaminhado para estudo e 69 

devidas providências. O Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva relatou sua 70 

preocupação em relação ao patrimônio imobiliário do Instituto e da Carteira 71 

Habitacional e propôs que, na medida do possível, sejam encaminhados ao Conselho 72 

Deliberativo os dados em relação ao que está sendo feito de encaminhamento. O 73 

Conselheiro Luís Fernando destacou a importância do diálogo do Conselho com todas 74 

as Diretorias, inclusive com a Diretoria Administrativo-Financeira, podendo assim ter o 75 

conhecimento necessário para colaborar com o andamento das matérias. O 76 

Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior ressaltou algumas questões centrais que 77 

devem ser priorizadas, como a Fazenda Santa Rita; reestruturação do prédio do 78 

Instituto sede, englobando telefonia; plano de carreira dos servidores do Instituto; 79 

concurso público para servidores no interior do Estado; e revisão de critérios com 80 

destinação em relação ao patrimônio do Instituto. O Presidente Heriberto agradeceu a 81 

presença do Diretor Eduardo Dias Lopes, sua disponibilidade em comparecer ao 82 

Conselho Deliberativo e passou a palavra para as suas considerações finais. O Diretor 83 

agradeceu o convite e se colocou à disposição para tudo que se fizer necessário. Disse 84 

que todas as colocações foram pertinentes e que já foram tomadas algumas medidas 85 

com o pessoal técnico para desempenhar da melhor maneira possível todas as 86 

demandas, portanto sendo todos os assuntos que dizem respeito ao Instituto prioritário. 87 

Destacou que todas as ações propostas serão planejadas e executadas com 88 

determinação dentro da formalidade que se faz necessário. Nos Assuntos de Ordem 89 

Geral, o Conselheiro Luís Fernando destacou a resposta dada no Jornal Correio do 90 

Povo, dia 14/04/2015, à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, 91 

referindo-se a um suposto congelamento dos preços dos medicamentos de uso 92 

restritos. A entidade informou que os valores estão congelados desde 2010. Segundo o 93 
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Diretor de Saúde do Instituto, a administração do IPERGS informou à Federação sobre 94 

a liberação de recursos. De acordo com o Diretor de Saúde, apenas a Federação se 95 

negou a assinar o documento e, por esse motivo, não contou com os recursos 96 

referentes aos medicamentos, destacando ainda que enquanto não assinar o acordo a 97 

Federação não receberá o valor. O Conselheiro Bayard Schneider Bernd solicitou, mais 98 

uma vez, o retorno da discussão pelos Conselheiros do estudo do anteprojeto de Lei, 99 

devido à importância do assunto para o Instituto. O Presidente Heriberto comunicou 100 

que está entrando em férias no Ministério Público e, como estará fora do País por duas 101 

semanas, as sessões do Conselho Deliberativo serão presididas pela Vice-Presidente 102 

Kátia Terraciano Moraes.  VII) Pauta da próxima sessão: 1) Relato do parecer do 103 

Processo nº 052439/14-0 – Suporte para capacitação de tratamento especial em 104 

domicílio – Conselheira relatora Kátia Terraciano Moraes. 2) Relato do parecer do 105 

Processo nº 45436/98-8 – Contribuição previdenciária – Conselheiro relator Enilson 106 

Pool da Silva. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 107 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi 108 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 109 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 110 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*- 111 

                           112 

                                    Sala Augusto de Carvalho, 15 de abril de 2015.  113 

 114 

                 115 

 116 

                 Eliana Alves Maboni,                                Heriberto Roos Maciel, 117 

                 Secretária do Conselho.                     Presidente do Conselho.     118 

 119 

 120 

 121 


