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ATA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 2 

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

do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

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

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

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

declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de 8 

Medeiros, Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antônio 9 

Vinícius Amaro da Silveira, Delmar Pacheco da Luz, Kátia Terraciano Moraes e 10 

Roberto Max Liebstein. A Conselheira Vera Maria Lessês foi substituída por sua suplente, 11 

Maria Cleni da Silva. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada 12 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências 13 

justificadas: Bayard Schneider Bernd, Carlos Eduardo Prates Cogo e Édino José 14 

Alves. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura 15 

da Ata nº 43 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e 16 

pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 17 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Processo nº. 014026/16-2. VI) Pauta: Dando 18 

abertura à sessão ordinária, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Delmar, a fim 19 

de que o mesmo procedesse à leitura do relatório do parecer do Processo nº. 031004/16-4, 20 

que trata da Política Anual de Investimentos – PAI/2017. O Conselheiro, após ter analisado 21 

o Processo, devido à complexidade e importância da matéria, solicitou que fosse 22 

encaminhada cópia para todos os Conselheiros para uma discussão mais ampla, fazendo, 23 

assim, um parecer conjunto, acolhendo a sugestão dos Conselheiros. O encaminhamento 24 

foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, com o adendo de que se deva 25 

convidar o Diretor de Previdência e sua equipe para explicar a proposta apresentada ao 26 

Conselho. Na sequência, o Presidente passou a palavra para a Conselheira Kátia proceder 27 

à leitura do relatório do parecer do Processo nº. 014026/16-2, que trata da solicitação de 28 

autorização de alienação de imóvel, no Município de Bagé. O parecer da Conselheira foi 29 

favorável à alienação do referido imóvel como terreno, levando em consideração todas as 30 

razões já apontadas no relatório, desde que, nas condições em que hoje se encontra o 31 

imóvel, sem ônus para o Instituto e com nova avaliação. O parecer do Processo foi 32 

aprovado por maioria dos Conselheiros presentes. Dando continuidade à pauta, o 33 

Presidente iniciou a discussão referente à PEC nº. 287/2016, que trata sobre a Reforma da 34 
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Previdência, passando de imediato a palavra ao Diretor de Previdência do Instituto, Ari 35 

Lovera, para falar em relação ao assunto. O Diretor Ari Lovera fez uma breve explanação 36 

sobre a PEC nº. 287/2016, em relação às regras permanentes e de transição, aos benefícios 37 

previdenciários, bem como aos pontos críticos da reforma, dando um enfoque maior à 38 

questão do servidor público. Após discussão e manifestação dos Conselheiros em relação 39 

ao assunto, o Presidente relatou ao Diretor Ari o encaminhamento feito na sessão do dia 40 

14/12/2016, sugerindo ao Presidente da Comissão do Serviço Público da Assembleia 41 

Legislativa uma Audiência Pública em relação ao assunto, conforme Ata nº. 43, e solicitou 42 

ao mesmo que como encaminhamento proponha à Diretoria Executiva que reforce a ideia, 43 

pois a questão em discussão afeta bastante o Instituto. O Conselheiro Antonio de Pádua 44 

solicitou ao Diretor Ari Lovera que auxilie na extensão, a todos os Conselheiros, do Curso de 45 

Capacitação referente aos desafios para o fortalecimento e a sustentabilidade dos RPPS. 46 

Ficou como encaminhamento proporcionar novo encontro com os Assessores do Banco do 47 

Brasil, no dia 08/02/2017, após retorno das atividades do Conselho Deliberativo. Nos 48 

assuntos de Ordem Geral, o Presidente registrou que a Secretaria de Educação do Estado, 49 

formalmente em Processo, está revogando a cedência da Secretária do Conselho 50 

Deliberativo, Eliana Alves Maboni. Neste sentido, solicitou o aval dos Conselheiros para 51 

expedir correspondência e encetar tratativas para requisitar a permanência da mesma, o 52 

que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes.   VII) Pauta da próxima 53 

sessão: Não foi definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais 54 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas, da qual, para constar, foi lavrada a 55 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por 56 

mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 57 

 58 

Sala de reuniões, 21 de dezembro de 2016. 59 

 60 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 61 

                              Secretária                                                       Presidente  62 


