
 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

  CONSELHO DELIBERATIVO 

 

 

 

            R E S O L U Ç Ã O Nº. 05/2014 
 

 

 

                                 O CONSELHO DELIBERATIVO, no uso da competência 

que lhe é conferida pelo art. 9º, inciso I, da Lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 

2005, reunido em sessão ordinária realizada nesta data, instaurada na forma do 

parágrafo 6º do artigo 11 do Regimento Interno deste Colegiado, concluindo a 

votação iniciada nas sessões anteriores,   

 

     R E S O L V E: 

 

 

                               APROVAR, por maioria, a Política Anual de Investimentos 

do ano de 2014, nos termos dos votos escritos exarados pelos Conselheiros Luís 

Fernando Alves da Silva e Kátia Terraciano Moraes, nos autos do Processo nº 

134716-2442/13-1, complementados por manifestações orais, com a fixação da 

meta atuarial de juros, fins de aplicação dos recursos financeiros administrados 

pelo FUNDOPREV, em seis por cento (6%) ao ano, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA, bem como autorizado em doze e meio por cento (12,5%) 

o percentual máximo da aplicação desses recursos em renda variável. 

 

                                Votaram com os Conselheiros Luís Fernando Alves da Silva 

e Kátia Terraciano Moraes, os Conselheiros Marcio Antonio Farias, Daniela 

Fabiana Peretti, Enilson Pool da Silva, Bayard Schneider Bernd e Eunice 

Terezinha Cardoso Bello. Vencidos os Conselheiros Sylvio Nogueira Pinto 
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Júnior, Relator, Iria Salton Rotunno e Vitamar Dutra dos Santos, que 

apresentaram votos escritos e manifestações orais, acompanhados dos 

Conselheiros Claudio Luis Martinewski e Heriberto Roos Maciel que votaram 

pela manutenção da fixação da meta atuarial de juros, fins de aplicação dos 

recursos financeiros administrados pelo FUNDOPREV, em quatro por 

cento(4%) ao ano, acrescido de correção monetária pelo IPCA, bem como 

mantido em dez por cento (10%) o limite percentual máximo da aplicação 

desses recursos em renda variável. 

                               O CONSELHO DELIBERATIVO, por unanimidade, 

acolheu as diligências propostas pelos Conselheiros Luís Fernando Alves da 

Silva e Kátia Terraciano Moraes, nos termos do voto escrito conjunto em 

manifestações orais, que são a seguir relacionados: 

                                 a) requisitar à Diretoria Executiva que providencie de 

imediato, a remessa das avaliações atuariais, para que este Conselho possa 

desempenhar as suas prerrogativas, em especial a constante da alínea l do inciso 

I do artigo 9º da Lei Estadual nº 12.395/2005; 

                                   b) recomendar a adoção de imediatas providências para 

viabilizar a instituição de Comitê de Investimentos, participante do processo 

decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos, seja para 

atender a exigência da Portaria 440, do Ministério da Previdência Social, seja 

para qualificar o processo de gestão dos investimentos; e 

                                   c) recomendar que sejam adotadas medidas 

administrativas em relação às condições de atuação na gestão do RPPS, com a 

segregação de funções no gerenciamento do FUNDOPREV, buscando separar as 

funções de autorização, aprovação de operações, execução e controle, e com a 

designação de servidores efetivos da Autarquia para compor a equipe 
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responsável pelas atividades relacionadas ao Fundo, tendo em vista 

apontamentos e proposições da CAGE.  

                  

       

   

                  Sala Augusto de Carvalho, 17 de dezembro de 2014. 

 

                                 

                    Heriberto Roos Maciel 

Presidente do Conselho Deliberativo.  

 

 


