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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                  ATA 394ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 primeira 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, Eunice Terezinha Cardozo 9 

Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Luís 10 

Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 11 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti Rivas foi substituída por seu suplente, Noé 12 

Machado de Oliveira. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 13 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 14 

Ausências com prévia comunicação: Enilson Pool da Silva, Cláudio Luís 15 

Martinewski e Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação da ata da sessão 16 

anterior: Não foi lida a ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: 17 

Ofício GP nº 177/2014, apreciação dos processos relativos aos exercícios financeiros 18 

2009, 2012 e 2013; Enc. GP nº 265/2014, autorização para realização de novos 19 

contratos de prestação de serviço de saúde entre Fundações e o IPERGS. V) 20 

Correspondências Expedidas: Ofício CD nº 29/2014, resposta ao Ofício GP nº 21 

177/2014. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel 22 

registrou e agradeceu a presença dos representantes da FUNDERGS. Na sequência, 23 

passou a palavra ao Assessor Alex Trindade, o qual fez uma análise do cenário 24 

referente ao “Plano Anual de Investimentos/2014”. O Assessor destacou os pontos 25 

positivos que o Fundo Previdenciário, constituído em julho de 2011, tem apresentado 26 

no ano de 2014. Enfatizou que o IPERGS conseguiu se posicionar, tendo figurado 27 

como o segundo melhor Fundo Previdenciário de rentabilidade no ano de 2013, dentro 28 

dos Fundos gaúchos, ficando atrás do PREVIMPA, que conseguiu uma rentabilidade 29 

de 6% ano. Na sua fala, ainda fez uma retrospectiva dos saldos alcançados nos anos 30 

de 2011, 2012, 2013 e 2014, que apresentaram uma tendência geométrica de 31 
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crescimento. O convidado esclareceu que, no ano de 2013, o FUNDOPREV amargou 32 

um resultado negativo, e que, para recuperar esse resultado, seriam necessários 5 33 

anos. Para setembro de 2014, a meta atuarial era de 7,73%, tendo sido ultrapassada e 34 

chegando a 10,2%. Contudo, esse excedente deve ser interpretado como recuperação 35 

do resultado negativo de 2013. Destacou que no ano de 2014 existiram vários eventos 36 

os quais ocasionaram resultados positivos e outros desfavoráveis em relação aos 37 

investimentos. Solicitou que os Conselheiros votem o PAI/2014, destacando a 38 

importância de se considerar que os investimentos estão sendo feitos desde o início de 39 

2014. Os Conselheiros fizeram algumas perguntas ao Assessor e ficou deliberado que 40 

entrarão em contato com o mesmo para maiores questionamentos durante a semana, 41 

sendo que na próxima semana o Assessor Alex Trindade irá comparecer à sessão, 42 

ficando à disposição dos Conselheiros para maiores esclarecimentos em relação ao 43 

assunto. Dando continuidade à sessão, o Presidente leu o parecer da Comissão de 44 

Estudos da Resolução nº 12/2011, no qual se entendeu que há possibilidade de 45 

excepcionar e mitigar a Resolução nº 12/2011 com relação às Fundações de direito 46 

privado, elaborando-se Minuta de Resolução específica com os seguintes pontos 47 

fundamentais: somente permitir a contratualização de Fundações de direito privado que 48 

tenham sido instituídas e mantidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, com a 49 

destinação de finalidade pública, e que cada pedido de ingresso dos seus servidores 50 

no Plano de Saúde seja encaminhado individualmente, com o cálculo de sinistralidade 51 

e manifestação da Diretoria Executiva, observando o disposto no artigo 17 da Lei 52 

Complementar nº 12.134/2004. Os Conselheiros, após analisarem e discutirem pontos 53 

referentes ao parecer, deliberaram por aprovar, pelo voto da maioria dos Conselheiros 54 

presentes, o parecer da Comissão de Estudos da Resolução nº 12/2011, lançado nos 55 

autos do Processo nº 041.473/12-0, tendo manifestação contrária o representante do 56 

CPERS/Sindicato, Conselheiro Suplente Noé Machado de Oliveira. A Comissão irá 57 

elaborar a Minuta de Resolução para apreciação dos Conselheiros na próxima sessão. 58 

Na sequência, o Presidente leu o Ofício GP nº 177/2014, no qual a Presidência 59 

solicitou o relato do parecer dos Processos nº 7428/10-7, 44.275/13-0 e 027.259/14-4, 60 

todos referentes aos Relatórios de Gestão. Após discussão entre os Conselheiros, 61 

ficou deliberado pautar os referidos processos para a sessão do dia 19/11/2014, devido 62 
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à pauta da próxima sessão já estar agendada. Nos Assuntos de Ordem Geral, o 63 

Conselheiro Marcio Antonio Farias relatou que na terça-feira do dia 04/11/2014 64 

participou de uma Audiência Pública da Comissão de Constituição e Justiça na 65 

Assembléia Legislativa, que contou com a presença dos Conselheiros representantes 66 

da União Gaúcha e da FESSERGS, juntamente com o Diretor de Saúde, Dr. Antonio 67 

de Pádua, a qual teve como tema a inclusão de novas especialidades de atendimento 68 

do IPE-Saúde, tais como fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. Destacou que os 69 

participantes do encontro foram unânimes em relação à relevância e justiça de pleito, 70 

mas apontaram dificuldades para o seu atendimento diante da situação financeira do 71 

IPE-Saúde. Ficou como encaminhamento a realização de uma nova audiência para 72 

ouvir as conclusões da Comissão formada por representantes da FESSERGS e União 73 

Gaúcha que estudam o assunto. VII) Pauta da próxima sessão: Votação do Processo 74 

nº 134716/13-1-PAI, Minuta de Resolução do ingresso das Fundações. VIII) 75 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 76 

sessão às 16 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 77 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 78 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 79 

                           Sala Augusto de Carvalho, 05 de novembro de 2014.  80 

 81 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 82 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     83 
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 86 


