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1

ATA 432ª SESSÃO ORDINÁRIA

2

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 minutos, na

3

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

4

prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a

5

terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Cláudio Luís

6

Martinewski, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni,

7

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa,

8

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares Cláudio

9

Luís Martinewski, Édino José Alves, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes,

10

Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max Liebstein, e do Conselheiro Suplente Noé

11

Machado de Oliveira, que substituiu a Conselheira Daniela Fabiana Peretti. As presenças

12

foram registradas mediante assinaturas apostas em folha especialmente destinada a esse

13

fim, e que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Andreis Silvio

14

Dal Lago, Bayard Schneider Bernd, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Manoel da Silva

15

Fernandes e Marcio Antonio Farias. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior:

16

A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 430 e nº 431 que, depois de aprovadas, serão

17

assinadas

18

Correspondências Recebidas: Memorando nº 000/2015, pedido de aposentadoria;

19

Processo nº 026112/14-2, avaliação imóveis para o Binário. V) Correspondências

20

Expedidas: Deliberada a expedição de ofício à Presidência do Instituto, solicitando a

21

publicação no Diário Oficial da aposentadoria do Diretor de Saúde, e de ofício às entidades

22

classistas em relação à indicação de representante para a movimentação financeira dos

23

FUNDOPREVs. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Cláudio Luís Martinewski

24

leu a correspondência recebida, Memorando 000/2015, a qual trata de informar o pedido de

25

aposentadoria do Diretor de Saúde, Dr. Antonio de Pádua Vargas Alves, conforme

26

expediente nº 028927/15-6. No Memorando, o Diretor ainda solicitou a indicação de outro

27

nome para assumir a função de Diretor de Saúde, uma vez que o exercício se encerrará

28

com a publicação da concessão de sua aposentadoria. Ficou decidido pelos Conselheiros

29

presentes que o Conselho toma ciência do assunto e delibera solicitar uma cópia do ato

30

formal de desligamento do Diretor, devidamente publicado no Diário Oficial, e a partir daí

31

abrirá o processo para indicação de novo Diretor de Saúde, conforme Regimento Interno do

32

Conselho Deliberativo, artigos 20, 21, 22, 23 e parágrafo único. Dando assim, conhecimento

33

dessa decisão à Diretoria Executiva. Na sequência, o Presidente procedeu à distribuição do

34

Processo nº 026112/14-2, referente à avaliação de imóveis para o Binário, ficando a
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35

responsabilidade de proceder ao relatório e parecer do processo com o Conselheiro

36

Heriberto Roos Maciel. Em virtude da urgência em deliberar em relação ao Processo, ficou

37

aprovada a realização de uma sessão extraordinária no dia 17/08/2015, às 14 horas, para

38

relatório, parecer, discussão e votação do mesmo. Em relação ao Ofício GP nº 109/2015, o

39

qual solicitou a indicação de Conselheiro-membro para responder, juntamente com

40

integrante da Diretoria Executiva, pela movimentação financeira do FUNDOPREV, ficou

41

deliberado, por sugestão do Conselheiro Heriberto, repassar às entidades referido ofício,

42

com intuito de verificar o interesse de indicar o representante, solicitando que se manifestem

43

a respeito da indicação conjunta. De imediato, o Colegiado deu continuidade à discussão e

44

votação da proposta da Reforma da Legislação do IPE-Saúde, de que trata o Processo nº

45

20648/15-0. Inicialmente, foi observado que o artigo 20 já foi objeto de aprovação em

46

sessão anterior. Quanto ao artigo 21, o colegiado tomou a seguinte direção: a redação do

47

texto base do ‘caput’ foi aprovada; os incisos ficam destacados para posterior votação; o

48

parágrafo 1º foi aprovado; o parágrafo 2º foi objeto de destaque para adequação de

49

redação; o parágrafo 3º foi emendado, ficando com o seguinte texto: “§ 3º - Os usuários que

50

forem inscritos fora do prazo previsto no parágrafo 1º, cumprirão os períodos de carência

51

previstos nesta Lei Complementar.”. Assim, passando, então, o Conselho à apreciação dos

52

demais dispositivos do artigo 21, deliberou por: a) aprovar o texto do parágrafo 4º, sendo

53

que em relação ao seus incisos, foi aprovado o inciso I e destacado o inciso II para análise

54

posterior, juntamente com os demais destaques do artigo 21. O parágrafo 5º teve aprovado

55

o seu texto base por unanimidade. O artigo 22 foi aprovado por unanimidade, com o

56

acréscimo da seguinte expressão no final do texto: “[...] observado disposto no parágrafo 2º

57

do artigo “(...)”, ficando claro que este artigo aqui mencionado, refere-se ao artigo inserido

58

por emenda da União Gaúcha, dispondo sobre as carências. Neste momento, o Conselheiro

59

Heriberto Roos Maciel informa que precisa retirar-se da sessão, em razão de agenda

60

profissional inadiável. Retomada a sessão, conferido o número de Conselheiros presentes, o

61

Sr. Presidente encerrou a discussão e votação do anteprojeto da Lei Complementar por falta

62

de quórum na sessão, conforme Regimento Interno, artigo 11, parágrafo 4º, passando aos

63

assuntos de ordem geral. No seguimento, o Conselheiro Luís Fernando solicitou pautar o

64

Processo nº 012511/10-4, que trata da Resolução nº 382/12, para discussão na próxima

65

sessão ordinária, sendo aprovada a inclusão em pauta VII) Pauta da próxima sessão

66

extraordinária: Relato do parecer do Processo nº 026112/14-2, que trata da avaliação de

67

imóveis para o Binário. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor

68

Presidente, encerrada a sessão às 15 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada
129
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69

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

70

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*Sala Augusto de Carvalho, 12 de agosto de 2015.

71
72

Eliana Alves Maboni
Secretária do Conselho

73
74
75
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