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ATA 449ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 05 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 – RS, 4 

realizou-se a terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís 5 

Fernando Alves da Silva, Vice-Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana 6 

Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros 7 

foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros 8 

Bayard Schneider Bernd, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, 9 

Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva e Roberto Max Liebstein. O 10 

Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo César Balardin. A 11 

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

de Oliveira. O Conselheiro Cláudio Luís Martinewski foi substituído por seu suplente, 13 

Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausências justificadas: César Oliveira Rodrigues de Paulo, Édino José Alves e Manoel 16 

da Silva Fernandes. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 17 

efetuada a leitura da Ata nº 448 que, depois de aprovada, será assinada por mim, secretária 18 

do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 19 

42945/15-3, que trata de pedido de audiência pública; Ofício GP nº 168/2015; Ofício GP nº 20 

170/2015.  V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) 21 

Pauta: Dando abertura à sessão, o Vice-Presidente Luís Fernando Alves da Silva leu a 22 

correspondência recebida no Processo nº 42945/15-3, que trata de um pedido de audiência 23 

da Sra. Marta Marisa Cunha, a qual está com seu esposo internado no hospital em grave 24 

estado. Os Conselheiros ouviram a leitura e, após, fizeram várias observações em relação 25 

ao assunto. O Conselheiro suplente Paulo César Balardin sugeriu que o Conselho 26 

Deliberativo fizesse contato com o Comando Geral da Brigada Militar, o qual poderá tomar 27 

as medidas necessárias para que o servidor possa ter um tratamento diferenciado neste 28 

caso. Após várias sugestões dadas pelos Conselheiros, ficou como encaminhamento que o 29 

Vice-Presidente fará contato, pessoalmente, com o Sr. Diretor de Saúde e/ou sua 30 

assessoria, dando assim ciência do ocorrido, sugerindo contato com o Hospital da Brigada 31 

Militar, no sentido de que possam ser tomadas medidas resolutórias em relação ao assunto. 32 

Quanto ao Ofício GP nº168/2015, solicitando informações a respeito da existência de minuta 33 

de anteprojeto de Lei tratando de alterações na Lei nº 7.672/82, a Presidência confirmou a 34 
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existência da minuta, dizendo que a mesma está em análise de conveniência e 35 

oportunidade junto à Casa Civil do Governo do Estado.  Passando para o primeiro item da 36 

pauta, o Vice-Presidente lembrou o Ofício GP nº 166/2015, enviado pela Presidência do 37 

Instituto, solicitando a indicação de pessoa responsável pela movimentação financeira e 38 

patrimonial dos recursos do FUNDOPREV, conforme Ata nº 448 e que, para esta sessão, foi 39 

enviado o Ofício nº 170/2015, recebido hoje, que solicita a tomada de providências no 40 

sentido da indicação de servidores públicos, ativos e inativos, para constituir a 41 

representação da categoria dos servidores públicos a fim de integrar o Comitê de 42 

Investimento do FUNDOPREV. Após discussão em relação ao assunto, ficou deliberado 43 

como encaminhamento: 1º) A Secretaria irá fornecer por meio eletrônico, como subsídio 44 

para a próxima sessão, cópia das Lei Federais nº 10.887/2004, nº 9717/98 e nº 45 

12.980/2008, Leis Estaduais nº 13.757/2011 e nº 13.758/2011, a Resolução nº 3922/2010-46 

CNM e a Portaria MPS nº 519/2011, todas mencionadas nas correspondências e nos 47 

Decretos; 2º) Consulta junto à Setorial da PGE, em relação à compatibilidade dos Decretos 48 

com a Legislação Federal, no que diz respeito ao Comitê de investimentos e à indicação de 49 

pessoa para movimentação financeira, ou seja, Gerente de Investimentos, verificando a 50 

compatibilidade ou não das funções no que diz respeito a membro do Conselho Deliberativo, 51 

bem como sobre inconstitucionalidade desta atribuição; 3º) Correspondência à Diretoria 52 

Executiva para que a mesma encaminhe consulta ao Tribunal de Contas do Estado no 53 

mesmo sentido. Passando-se ao segundo item da pauta, o Conselheiro Bayard procedeu ao 54 

relatório e parecer do Processo nº 7428/10-7, que trata do Relatório de Gestão, exercício 55 

2009, e do Processo nº 44275/13-0, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2012, 56 

opinando pela aprovação dos Processos, ressalvando as considerações feitas no parecer do 57 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima que, dentre outras sugestões, recomendou para os 58 

próximos exercícios o prévio encaminhamento à CAGE e ao TCE, evitando assim futuras 59 

falhas nos Processos de Balanços, sendo o voto do relator aprovado por unanimidade pelos 60 

Conselheiros presentes. Ficou deliberado que os processos em discussão ficarão em carga 61 

com o Conselheiro Luís Fernando, para conhecimento e análise, podendo o mesmo 62 

apresentar o relatório e parecer do Processo nº 027259/14-4, que trata do Relatório de 63 

Gestão, exercício 2013, na próxima sessão. Da mesma forma, o relatório e parecer do 64 

Processo nº 023170/15-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2014, fica mantido na 65 

pauta para a próxima sessão. Nos assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard sugeriu 66 

o encaminhamento, pela Diretoria Executiva, de projeto para a Assembléia Legislativa, 67 

modificando o artigo 6º da Lei nº 12.395/2005, permitindo, assim, que os membros do 68 
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Conselho Deliberativo indicados permaneçam o tempo que as entidades assim desejarem, 69 

podendo contribuir com sua experiência e conhecimento. O Conselheiro Noé relatou que 70 

recebeu um Ofício do Núcleo do CPERS/Sindicato de Santo Ângelo, o qual faz um relato em 71 

relação a procedimentos que não estão sendo realizados na região. Foi encaminhada a 72 

questão, no sentido de que o Conselheiro Noé deva remeter o referido ofício à Secretaria 73 

deste Conselho, para que se possa encaminhá-lo à Diretoria de Saúde, solicitando 74 

manifestação da mesma em relação ao assunto. O Vice-Presidente Luis Fernando se referiu 75 

novamente ao Ofício GP nº 168/2015, recebido da Presidência do Instituto, que versa sobre 76 

eventual alteração de legislação sobre a concessão de pensões, dizendo que o Diretor de 77 

Previdência, Ari Lovera, em reunião na União Gaúcha, relatou que a Presidência do Instituto 78 

solicitou estudos para eventual compatibilização com a Lei Federal nº 13.135/2015, a qual 79 

alterou substancialmente aspectos relacionados com a duração do benefício de pensão por 80 

morte. Por sua vez, a Presidência do Instituto relatou que pegou o material e encaminhou à 81 

Casa Civil, por solicitação da mesma. O Diretor Ari disponibilizou para a União Gaúcha este 82 

estudo, o qual será repassado à Secretaria do Conselho, por meio eletrônico, para que esta 83 

encaminhe aos Srs. Conselheiros, para avaliação. O Conselheiro suplente Paulo César 84 

Balardin solicitou que seja pesquisada e acompanhada a tramitação do processo referente 85 

ao anteprojeto que introduz alteração nas Leis nº 12.134/2004 e 12.066/2004, sendo o 86 

encaminhamento aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. VII) Pauta da 87 

próxima sessão: 1º) Relatório e parecer do Processo nº 052439/14-0, que trata do Suporte 88 

para Capacitação de tratamento especial em domicílio; 2º) Relatório e parecer do Processo 89 

nº 027259/14-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2013; 3º) Relatório e parecer do 90 

Processo nº 023170/15-4, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2014; 4º) Continuação 91 

da discussão sobre Comitê de Investimentos e Movimentação Financeira dos FUNDOPREV 92 

civil e militar. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi, pelo Senhor Vice-93 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada 94 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 95 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-Presidente.  -*-*-96 

*-*-*-*-*-*-*-*- 97 

                                   Sala Augusto de Carvalho, 18 de novembro de 2015.  98 

 99 

                   Eliana Alves Maboni                            Luís Fernando Alves da Silva 100 

                   Secretária do Conselho                         Vice-Presidente do Conselho 101 

 102 


