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 1 

ATA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 3 

15 minutos, na sala de reuniões da Diretoria Administrativo-Financeira do IPERGS, situada 4 

no décimo primeiro andar do prédio, nº. 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto 5 

Alegre – RS, realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 6 

Conselheiro Cláudio Luis Martinewski, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, 7 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 8 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos 9 

Conselheiros: Álvaro de Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Bayard Schneider 10 

Bernd, Carlos Eduardo Prates Cogo, Cláudio Luis Martinewski, Eunice Terezinha 11 

Cardozo Bello, Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Roberto Max 12 

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Édino José Alves foi substituído por seu 13 

suplente, Eduardo Jaeger. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel foi substituído por seu 14 

suplente, André Fernando Janson Carvalho Leite. As assinaturas foram apostas em folha 15 

especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente 16 

ata. II) Ausências justificadas: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e 17 

aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 01 que, 18 

depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Vice-19 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 20 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 21 

abertura à sessão, o Presidente Cláudio Luis Martinewski passou a palavra para o Diretor 22 

Administrativo-Financeiro, Sr. Eduardo Dias Lopes, que deu as boas-vindas aos 23 

Conselheiros e destacou que o Instituto está empenhado em providenciar o mais breve 24 

possível a reestruturação da sala do Conselho. O Diretor ainda solicitou que o Conselho 25 

paute em uma reunião futura a discussão em relação ao patrimônio do Instituto. Ficou 26 

deliberado que a Secretária entrará em contato com a Diretoria Administrativo-Financeira 27 

para agendar a data. Na sequência, o Presidente Cláudio Martinewski determinou que fosse 28 

lido o termo de Posse do Conselheiro titular Carlos Eduardo Prates Cogo, tendo como 29 

suplente Miriam Zanrosso Baptista, representantes do Poder Legislativo; da Conselheira 30 

titular Vera Maria Lessês, tendo como suplente Maria Cleni da Silva; e do Conselheiro titular 31 

Antonio Alberto Andreazza, tendo como suplente Eni Cavalheiro Ferreira, representantes do 32 

CPERS/Sindicato. As posses se dão em decorrência de ato de nomeação publicado no 33 

Diário Oficial do Estado, no dia 08 de janeiro de 2016, tendo sido os Conselheiros 34 



 
Fl.9 

                                                                                                                                                                                 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Setor – Conselho Deliberativo 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 – 90.110-900 – Porto Alegre – RS 

 
51 3210-5644 / 3224-9281 

conselho-deliberativo@ipe.rs.gov.br 
www.ipe.rs.gov.br 

 

9 

 

nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori, em 35 

consonância com a legislação pertinente, Lei nº 12.395/2005, e previsão no Regimento 36 

Interno do Conselho Deliberativo. O Presidente parabenizou os Conselheiros ora 37 

empossados e, após, abriu um espaço para os cumprimentos pelos demais Conselheiros. 38 

Na sequência, o Presidente passou a palavra para o Diretor de Previdência Ari Lovera fazer 39 

uma explanação referente ao PAI/2016.  O Diretor Ari Lovera relatou que os investimentos 40 

dos Fundoprevs estão a cargo de comitê, criado para cumprir exigências legais com base na 41 

Lei nº 13.758, que dispõe sobre o RPPS do Estado do Rio Grande do Sul e institui o Fundo 42 

Previdenciário – FUNDOPREV, e na Lei nº 13.757, que dispõe sobre o RPPS dos 43 

Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul e institui o FUNDOPREV/Militar, com o 44 

objetivo de garantir maior segurança técnica nas aplicações de recursos financeiros do 45 

FUNDOPREV E FUNDOPREV/Militar.  Na continuação, o Diretor Ari Lovera passou para o 46 

Assessor da Diretoria Previdenciária, Sr. Alceu Neves, que apresentou a equipe e fez uma 47 

explanação em relação ao funcionamento e objetivos do Comitê de Investimentos e, bem 48 

assim, sobre o Plano Anual de Investimentos para 2016, onde é proposto pela equipe da 49 

Diretoria de Previdência a adoção de meta atuarial correspondente à variação do IPCA, 50 

mais cinco por cento (5%). Destacou que a proposta se dá em torno do panorama 51 

econômico atual e tendo presente as perspectivas em relação ao cenário brasileiro e 52 

mundial, ressaltando que os Fundoprevs tinham meta de 17,34% em 2015 e atingiram, no 53 

período, somente 9,19%. Disse mais que a sua apresentação tem as informações 54 

pertinentes ao assunto em discussão disponibilizadas no site do Instituto, no link IPE-55 

Previdência. O Conselheiro Bayard elogiou a apresentação feita pelo colega Alceu Neves, 56 

cumprimentando o Diretor Ari Lovera por estar na sua equipe colegas do Quadro de Pessoal 57 

do IPE. Da mesma forma, o Conselheiro André se manifestou. O Conselheiro Roberto 58 

perguntou em relação à receita mensal e à despesa mensal e se essa despesa é só para 59 

pagamento de benefício ou tem algum pagamento administrativo ou de pessoal. O Assessor 60 

Alceu respondeu que a despesa é somente com pensões. O Assessor destacou que, a partir 61 

do mês de março, a Diretoria de Previdência estará disponibilizando o Boletim de 62 

Informações Previdenciárias e reforçou que os recursos estão sendo aplicados no Banrisul, 63 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Regional de Brasília.  O Conselheiro 64 

Bayard perguntou se não haveria uma preocupação de parte deste dinheiro estar aplicado 65 

no Banco Regional de Brasília. O Diretor Ari disse que na medida do possível  existe um 66 

encaminhamento para repassar o dinheiro para o Banrisul, Caixa Econômica Federal e 67 

Banco do Brasil. O Conselheiro Luís Fernando perguntou em relação às aplicações para 68 
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2016, se existe tendência de mudanças em relação ao ano anterior. O Assessor respondeu 69 

que as aplicações são feitas conforme rentabilidade econômica. O Conselheiro Luís 70 

Fernando relembrou a discussão em relação à Meta Atuarial dos últimos anos. Perguntou se 71 

o fato de a proposta para a meta Atuarial baixar de 6% a 5% ao ano, e mais IPCA, teria 72 

alguma influência e se o Instituto não estaria reprimindo os investimentos. Na mesma 73 

pergunta questionou, ainda, que tipo de interferência pode haver em caso de vigorar 74 

efetivamente a previdência complementar instituída pelo Governo do Estado. O Diretor Ari 75 

Lovera disse que o IPERGS trabalhou em 2013 com meta Atuarial de 4% e acabou 76 

adotando a mesma em 2014, porque a Política Anual de Investimentos só foi aprovada em 77 

dezembro de 2014, pelo Conselho Deliberativo, não tendo, assim, como fazer um retroativo. 78 

O Diretor disse que, em relação aos investimentos, se observa no mercado que no momento 79 

o Governo não apresenta nenhum plano econômico. Em relação ao cenário nacional, hoje o 80 

Brasil não apresenta uma avaliação positiva em relação à economia, o que se conclui que a 81 

previsão de menos investimentos no Brasil pode acontecer, de modo que o Brasil pode ser 82 

rebaixado mais ainda. O Diretor Ari expôs a preocupação de que o PAI tenha validade maior 83 

do que um ano para que haja tempo até que a nova política seja avaliada e aprovada. Em 84 

razão de atingido o horário regimental da sessão ordinária, foi encerrada a discussão nesse 85 

ponto, convocando o Sr. Presidente o Conselho para sessão extraordinária a iniciar 86 

imediatamente, a fim de continuar a pauta.  VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da 87 

discussão em Sessão Extraordinária. VIII) Encerramento: Foi, pelo Senhor Presidente, 88 

encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente 89 

ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, 90 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*- 91 

                      Sala de reuniões DAF, 24 de fevereiro de 2016.  92 

 93 

                   Eliana Alves Maboni                                    Cláudio Luis Martinewski 94 

                   Secretária do Conselho                                 Presidente do Conselho 95 
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