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ATA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, na 2 

sala de reuniões do Conselho Deliberativo, situada no décimo segundo andar do prédio, nº 3 

1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a segunda 4 

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da 5 

Silva, Presidente em exercício, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 6 

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Alberto 8 

Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo 9 

Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera 10 

Maria Lessês. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 11 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 12 

Álvaro de Medeiros, Cláudio Luís Martinewski e Carlos Eduardo Prates Cogo.  III) 13 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 14 

25 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 15 

Presidente em exercício. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 16 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Processo nº 030441/10-0, Processo nº 17 

57360/12-2 e Processo nº 011103/16-7. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o 18 

Presidente em exercício, Luís Fernando Alves da Silva, passou a palavra para o                                          19 

Conselheiro Heriberto, o qual fez a leitura do relatório e voto dos Processos pautados.  Em 20 

relação ao Processo nº 23472/12-0, que trata da cópia dos relatórios da CAGE, informou 21 

que analisou os relatórios, salientando que não há necessidade de formalizar um parecer 22 

em relação aos mesmos, porém devem ser mantidos à disposição na Secretaria do 23 

Conselho, para análise e verificação sempre que necessário. Como sugestão, acrescentou 24 

que o Relatório do Tribunal de Contas também fique a disposição para análise e verificação. 25 

O parecer e voto do Conselheiro foi aprovado de forma unânime, no sentido de: a) 26 

determinar o arquivamento definitivo do expediente; b) que as cópias dos relatórios da 27 

CAGE devem ser mantidas à disposição na Secretaria do Conselho, para análise e 28 

verificação sempre que necessário; c) que o relatório do Tribunal de Contas, também, fique 29 

à disposição para análise e verificação podendo ser de forma física e/ou eletrônica. No que 30 

trata do Processo nº 57360/12-2, acerca da impropriedade de contratos de eventos 31 

comemorativos no aniversário de 80 anos do IPERGS, no qual, no entender da CAGE, não 32 

fora comprovada que essa seria a proposta mais vantajosa à contratação, o relator verificou, 33 

conforme demonstração contábil e financeira pelo Chefe de Serviços de Pagamentos do 34 
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IPERGS, que o empenho e os valores foram estornados definitivamente, ou seja, a despesa 35 

não foi autorizada, pois sequer passou da fase de empenho, sendo que a administração 36 

reviu os atos. Neste sentido propôs: a) arquivamento do expediente; b) recomendar que a 37 

Assessoria Jurídica do IPERGS e a Setorial da PGE junto ao IPERGS pronunciem-se 38 

previamente acerca da modalidade licitatória ou de sua dispensa ou inexigibilidade; c) 39 

recomendar que a Delegação da CAGE tenha conhecimento com antecedência a 40 

igualmente permitir o controle prévio, com fim de detectar possíveis falhas e apontar 41 

correções e ajustes antes da assinatura de contratos, sendo o parecer aprovado por 42 

unanimidade dos Conselheiros presentes. Em relação ao Processo nº 030441/10-0, que 43 

trata do expediente formado a partir da deliberação deste Colegiado para acompanhar a 44 

tramitação e exame do PL nº 393/2007, que tratava da instituição do Regime de Previdência 45 

Complementar – RPC para os novos servidores detentores de cargos de provimento efetivo 46 

do Estado, denominado então de FUNDOPREV-RS, destacou que o referido projeto de Lei 47 

foi arquivado em 23/12//2010 no âmbito da Assembleia Legislativa. Posto isso, o 48 

Conselheiro-Relator opinou pelo arquivamento definitivo do expediente em questão, sendo o 49 

voto aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Quanto ao Processo nº 50 

011103/16-7, que trata da avaliação atuarial do ano de 2014, o relator apresentou parecer 51 

no sentido de: a) que o Processo retorne a Assessoria Atuarial, posto que, devido ao tempo, 52 

a análise do mérito encontra-se prejudicada; b) ratificar a importância de assessoramento 53 

técnico ao Conselho; c) formar Comissão para análise dos processos posteriores em 54 

relação ao assunto, sendo o parecer aprovado por unanimidade dos Conselheiros 55 

presentes, aprovando, ainda, adendo do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, no 56 

sentido de que o Processo em discussão seja submetido à Setorial da PGE e CAGE, bem 57 

como ao Tribunal de Contas, que não se manifestaram em relação à matéria. Os 58 

Conselheiros discutiram o assunto, sendo que houve um consenso em relação à 59 

importância de haver assessoramento técnico para o Conselho. O Conselheiro Bayard 60 

destacou a importância do assessor, porém lembrou que o Instituto está com falta de 61 

pessoal até mesmo para atender casos de urgência. O Presidente em exercício lembrou 62 

que, conforme Lei nº 12.395/2005, artigo 9º, inciso I, letra L, compete ao Conselho 63 

Deliberativo aprovar a nota técnica e o parecer atuarial de cada exercício. O Conselheiro 64 

Heriberto sugeriu  formar uma comissão para verificar os processos atuariais do exercício de 65 

2015 e 2016, analisando assim a repercussão das notas da avaliação atuarial de 2012 a 66 

2016. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Heriberto registrou que esta é sua 67 

última sessão como titular do Conselho Deliberativo, em virtude de, conforme Regimento 68 
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Interno do Conselho, estar completando 8 (oito) anos de mandato como Conselheiro titular. 69 

Destacou a importância do Conselho, por ser o mesmo dinâmico, plural e altamente 70 

relevante para defender os interesses dos segurados e do Instituto de Previdência na sua 71 

totalidade. Agradeceu a convivência com todos os membros do Conselho e do Instituto de 72 

forma geral e se colocou à disposição. Os Conselheiros unanimemente agradeceram o 73 

trabalho realizado pelo Conselheiro Heriberto, seu empenho, carinho, dedicação e 74 

comprometimento no tempo do seu mandato, bem como o livro que está sendo escrito por 75 

ele e que beneficiará a todos os trabalhadores. Em nome da Mesa e em nome do 76 

Presidente Cláudio Luís Martinewski, o Presidente em exercício Luís Fernando propôs aos 77 

Conselheiros a edição de uma Resolução com uma Moção de Louvor ao Conselheiro 78 

Heriberto, na qual constará o agradecimento pelo seu empenho nas atividades do Conselho 79 

Deliberativo do IPERGS, destacando sua capacidade de interlocução, alto conhecimento e 80 

saber jurídico, sua índole altamente ética e o seu total desprendimento em relação aos 81 

assuntos coletivos, sobrepujando a sua pessoa em razão do todo. Sugeriu, ainda, que a 82 

Resolução seja publicada no link do Conselho Deliberativo, junto com as demais 83 

Resoluções, bem como remeter Ofício ao Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado, dando 84 

conta da presente Resolução, sendo a proposta aprovada por unanimidade pelos 85 

Conselheiros presentes. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta da 86 

próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 87 

às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 88 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 89 

Secretária, e pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-90 

*-*-*-*-*-*-*- 91 

 92 

Sala de reuniões, 13 de julho de 2016. 93 

 94 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 95 

                   Secretária                                                       Presidente em Exercício 96 


