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1

ATA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA

2

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, na

3

sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada no décimo

4

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

5

realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro

6

Cláudio Luís Martinewski, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves

7

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

8

pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros:

9

Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo Bello,

10

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva,

11

Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi

12

substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. O Conselheiro Antonio Alberto

13

Andreazza foi substituído por sua suplente Eni Cavalheiro Ferreira. As assinaturas foram

14

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo

15

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura

16

e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 15 que,

17

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor

18

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

19

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

20

abertura à sessão ordinária, o Presidente Cláudio Luís Martinewski passou a palavra para o

21

Conselheiro relator Luís Fernando, que fez algumas considerações a respeito do Processo

22

nº 44395/15-8, que versa sobre atribuições de movimentação financeira dos FUNDOPREVs,

23

civil e militar, a membro do Conselho Deliberativo. Após, manifestou a posição da União

24

Gaúcha, entidade que representa, de aguardar a posição da Setorial da PGE, bem como

25

discutir o assunto junto a outros órgãos. Ficou deliberado pelos Conselheiros aguardar a

26

consulta à PGE para depois haver manifestação das entidades em relação ao assunto. O

27

Presidente passou ao segundo ponto da pauta que trata da discussão da proposta de

28

alteração da redação da Lei nº 7.672/82, que dispõe sobre o Instituto de Previdência do

29

Estado do Rio Grande do Sul. O Presidente relatou que, conforme consulta feita pela

30

Secretária do Conselho, a proposta não foi encaminhada formalmente para a Casa Civil,

31

sendo até o momento apenas um estudo em discussão. Registrou, também, a agenda

32

confirmada com o Diretor de Previdência, Sr. Ari Lovera, para o dia 08/06/2016, que

33

possibilitará discussão em relação ao assunto com os Conselheiros. Neste sentido, ficou

34

deliberado, como método de trabalho, a realização do mesmo modo como foi trabalhado na
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35

minuta do anteprojeto do IPE-Saúde, tendo o Conselheiro Luís Fernando se prontificado a

36

organizar um quadro comparativo entre a Legislação atual e a proposta inserta no estudo,

37

sendo a Legislação Federal, que trata do assunto, encaminhada para todos os Conselheiros

38

para conhecimento. Nos Assuntos de Ordem Geral, os Conselheiros fizeram várias

39

manifestações em relação ao Seminário “Discutindo o IPE-Saúde”, realizado no dia

40

09/05/2016 no Plenarinho da Assembleia Legislativa, que teve a iniciativa da FESSERGS e

41

da Comissão de Serviços Públicos. O seminário foi muito elogiado por todos os presentes

42

em relação à organização e aos temas abordados pelos profissionais, bem como à iniciativa

43

de trazer esse debate aos servidores e marcar os 26 anos de fundação da Federação

44

Sindical dos Servidores Públicos. O Conselheiro Heriberto agradeceu aos representantes da

45

FESSERGS, o convite e destacou pontos importantes que foram debatidos no Seminário. A

46

Conselheira Eunice, representante da FESSERGS, parabenizou o Conselheiro Heriberto

47

pela sua participação e agradeceu sua disponibilidade, bem como registrou um

48

agradecimento especial a todos que se fizeram presentes. Os palestrantes foram objetos de

49

elogios em razão da qualificação dos debates. Da mesma forma, os Conselheiros presentes

50

no Seminário, elogiaram a participação do Auditor Sr. José Paulo Leal, por sua

51

competência,

52

Continuação da discussão em relação à proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, que

53

dispõe sobre o Instituto de Previdência do RS. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a

54

tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a

55

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

56

mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

57

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

conhecimento e profissionalismo.

VII)

Pauta da próxima sessão:

Sala de reuniões da DAF, 11 de maio de 2016.
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