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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 412ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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 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 Schneider Bernd, Daniela Fabiana 9 

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

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

Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. Conforme assinaturas apostas 12 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Cláudio Luís Martinewski, 14 

Heriberto Roos Maciel e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da 15 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 411 que, depois de 16 

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

IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 013866/15-0, negociação propriedade 18 

Guaíba. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 19 

VI) Pauta: Dando abertura à sessão, a Vice-Presidente Kátia Terraciano Moraes 20 

procedeu ao relato do parecer do Processo nº 052439/14-0, que trata do suporte para 21 

Capacitação de Tratamento Especial em Domicílio- SAED. A Conselheira leu o parecer 22 

com as devidas justificativas e votou “pela aprovação da matéria proposta pelo grupo 23 

de estudos mencionado, com aprovação da minuta de Resolução apresentada, e a 24 

conseqüente expedição de Resolução por este Conselho, nos ternos da referida 25 

minuta”. Como surgiram algumas dúvidas referentes ao assunto por parte dos 26 

Conselheiros, o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva pediu vista do Processo, 27 

para aprofundar estudos em relação ao mesmo. Na continuidade, a Vice-Presidente 28 

passou a palavra para o Conselheiro Enilson Pool da Silva, para o mesmo proceder ao 29 

relato do parecer do Processo nº 45436/98-8, que trata sobre contribuição 30 

previdenciária (TJ/RS, TCE/RS, e MP/RS). O Conselheiro leu o parecer com as 31 
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devidas justificativas e encaminhou seu voto no seguinte sentido: “para que se corrija o 32 

lapso gerado pela não observância da regra geral, que acabou por gerar déficit ao 33 

IPERGS, as Direções dos órgãos (TJ/RS,TCE/RS E MP/RS) devem colocar a previsão 34 

nos seus orçamentos, para o ano subseqüente, para que haja o resgate contributivo 35 

das parcelas a menor no período de agosto de 1999 a abril de 2002. No caso de não 36 

aceitação pelo Governo do Estado em liberar a verba orçamentária pretendida, os 37 

órgãos deverão responsabilizar-se pelo pagamento, realizando os cortes necessários 38 

para disponibilizar os valores, ressarcindo o Instituto de Previdência do Estado do Rio 39 

Grande do Sul por ser medida justa”.  Os Conselheiros discutiram o assunto e, após, a 40 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes pediu vista do Processo para aprofundar estudos 41 

em relação ao mesmo. Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Daniela Fabiana 42 

Peretti Rivas solicitou em nome do Diretor do núcleo de Guaporé, Sr. Alexandre 43 

Zanluchi, esclarecimentos em relação à contribuição do IPE-Saúde, no caso de o 44 

usuário possuir duas matrículas, sendo o IPE-Saúde facultativo, se existe a 45 

possibilidade do usuário optar pelo pagamento do IPE-Saúde em apenas uma 46 

matrícula. Como encaminhamento, deliberou-se solicitar esclarecimentos legais e 47 

administrativos, junto a Diretoria de Saúde em relação ao assunto. Ainda, a 48 

Conselheira Daniela fez relato sobre a situação da área de pinheiros da Fazenda Santa 49 

Rita, em Guaíba. Relatou que os jornais locais da semana falam sobre os acidentes 50 

recorrentes com os pinheiros que tombam na nova rua que a Concepa construiu junto a 51 

área do IPE. Destacou ainda, que nas redes sociais de hoje (22/04/2015), moradores 52 

da região cobram atitudes das autoridades com relação à responsabilidade da área, 53 

devido a diversos incêndios, muitos pinheiros tem tombado e muitos acidentes vêm 54 

acontecendo. Inclusive acidentes com vítimas. A Conselheira demonstrou grande 55 

preocupação, já que o Instituto pode ser responsabilizado. Destacou a urgência de 56 

cercarmos a área evitando novos acidentes.  O assunto ficou para ser discutido nas 57 

próximas sessões, juntamente com o Processo nº 013866/15-0, que trata da 58 

negociação da propriedade localizada no Município de Guaíba, correspondência 59 

recebida hoje, que será entregue para análise da comissão. O Conselheiro Luís 60 

Fernando Alves da Silva parabenizou a Vice-Presidente Kátia Terraciano Moraes, a 61 

qual concorreu à presidência do SINAPERS Sindicato, juntamente com a sua Vice-62 
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Presidente Ilma Truylio Penna de Moraes. Sendo eleita e empossada a Chapa 1 com 63 

126 votos válidos, 41 nulos e 4 brancos. Os Conselheiros foram unânimes em 64 

parabenizar a Vice-Presidente, destacando a dedicação, competência e atitudes 65 

democráticas no trabalho realizado. A Vice-Presidente agradeceu os cumprimentos 66 

recebidos e registrou o lamentável esquecimento, descaso e/ou falta de conhecimento 67 

do órgão competente, pela realização do cerimonial no dia da Posse do Presidente do 68 

IPERGS, que, ao citar autoridades presentes, esqueceu de registrar a presença do 69 

Presidente do Conselho Deliberativo do IPERGS e demais Conselheiros. VII) Pauta da 70 

próxima sessão: 1) Relato do pedido de vista do parecer do Processo nº 052439/14-0 71 

– Suporte para capacitação de tratamento especial em domicílio – Conselheiro Luís 72 

Fernando Alves da Silva. 2) Relato do pedido de vista do parecer do Processo nº 73 

45436/98-8 – Contribuição previdenciária – Conselheira Kátia Terraciano Moraes. 3) 74 

Continuação da discussão do anteprojeto de Lei, que trata das Leis Complementares 75 

nº 12.066/04 e 12.134/04, com apresentação de destaques, com as devidas 76 

justificativas e/ou votos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela 77 

Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para 78 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 79 

sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela 80 

Senhora Vice-Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*- 81 

                           82 

                                    Sala Augusto de Carvalho, 22 de abril de 2015.  83 

 84 

                 85 

 86 

                 Eliana Alves Maboni,                                Kátia Terraciano Moraes, 87 

                 Secretária do Conselho.                     Vice-Presidente do Conselho.     88 

 89 

 90 
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