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ATA 01ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 

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

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Cíntia Philipp, Secretária 6 

substituta. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

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

Antonio Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, 9 

Delmar Pacheco da Luz, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max 10 

Liebstein, Vera Maria Lessês e Gustavo Borsa Antonello. As assinaturas foram apostas 11 

em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 12 

presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e 13 

aprovação da ata da sessão anterior: não foi realizada. IV) Correspondências 14 

Recebidas: Of.GP n°003/2017 Gabinete da Presidência do IPERGS V) Correspondências 15 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Indicação dos 16 

representantes para integrar o Comitê de Investimentos, conforme notificação de 17 

Auditoria-Fiscal do Ministério da Fazenda n°023/2016. Dando abertura à Sessão 18 

Extraordinária, o Presidente realizou a leitura da correspondência recebida em 10 de janeiro 19 

da Presidência do IPE, Ofício GP n°003/2017, o qual trata da Notificação de Auditoria-20 

Fiscal–NAF nº 237/2016, referente à auditoria realizada pelos auditores da Receita Federal, 21 

em exercício no Ministério da Fazenda. O ofício solicita as indicações, por parte deste 22 

Conselho, para compor o Comitê de Investimentos a fim de possibilitar a elaboração de ato 23 

Governamental de designação dos membros do Comitê de Investimentos, subsidiando, 24 

ainda, resposta que será prestada pelo Senhor Governador sobre as providências que estão 25 

sendo tomadas para corrigir as irregularidades apontadas no referido relatório de auditoria. 26 

O Presidente fez também uma breve leitura da Notificação de Auditoria-Fiscal – NAF 27 

N°0237/2016 e das páginas 80 a 91 do relatório de auditoria, pois foram recebidas somente 28 

essas páginas pelo Conselho. Após, citou o Processo n°044395-2442/15-8, no qual foi feita 29 

uma consulta ao Tribunal de Contas e a Setorial da PGE no IPERGS a respeito do disposto 30 

nas leis 13.757 e 13.758/2011, art.7º, §1°, que determinam a indicação de membro do 31 

Conselho Deliberativo do Instituto para fazer parte de uma unidade de Gestão, ou seja, os 32 

responsáveis pela movimentação financeira dos FUNDOPREVS e também para fazer parte 33 

do Comitê de Investimentos. Ele comentou que a consulta foi encaminhada à PGE, devido à 34 

dúvida sobre a impossibilidade de indicação de membros do Conselho para fazer atos de 35 
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gestão, em obediência aos princípios da administração pública de segregação de funções, e 36 

até mesmo, de separação entre o que é gestão e o que é fiscalização, visto que a 37 

competência do Conselho é fiscalizar. No entanto, apesar de ter sido feito o parecer pela 38 

Setorial da PGE, a dúvida não foi completamente sanada. Conforme ofício do Presidente do 39 

IPERGS, as indicações para comporem o Comitê de Investimentos devem ser feitas até o 40 

dia 20 de janeiro. Em seguida, o Presidente do Conselho abriu espaço aos Conselheiros 41 

para debaterem sobre o tema. Discorreu-se sobre a composição do Comitê de 42 

Investimentos, que está disposta nos Decretos n°52.669 e n°52.670/2015, art. 4° de ambos. 43 

De acordo com esses decretos, caberia ao Conselho indicar os seguintes membros: um 44 

representante dos segurados do Conselho Deliberativo do IPERGS e um representante das 45 

entidades de classe do Conselho Deliberativo (Fundoprev Civil); e um representante dos 46 

segurados do Conselho Deliberativo do IPERGS, indicado pelo seu presidente (Fundoprev 47 

Militar). Além disso, no art. 4°, inciso I, letra c, dos referidos decretos está mencionada 48 

ainda, a indicação de um representante do Poder Executivo integrante do Conselho 49 

Deliberativo do IPERGS indicado pelo Diretor-Presidente do IPERGS (FUNDOPREV/Civil) e 50 

um representante da Administração Pública Estadual integrante do Conselho Deliberativo do 51 

IPERGS, preferencialmente militar, indicado pelo Diretor-Presidente do IPERGS 52 

(FUNDOPREV/Militar). Essas indicações, até o momento, não foram feitas por parte do 53 

Diretor-Presidente do IPERGS. Durante as discussões, alguns pontos foram levantados, 54 

entre eles, o fato de membros do Conselho Deliberativo praticarem atos de gestão ao 55 

fazerem parte como também membros do Comitê de Investimentos. Conforme os decretos 56 

52.669 e 52.670/2015, os Comitês de Investimentos têm caráter consultivo e propositivo, 57 

cuja finalidade é assessorar os gestores do IPE-Previdência e o Conselho Deliberativo do 58 

IPERGS nas tomadas de decisões relacionadas à gestão dos ativos dos Fundos 59 

Previdenciários Civil e Militar. O Presidente externou posicionamento contrário à indicação. 60 

Ele considerou que devido à dúvida que havia em relação à indicação de representantes do 61 

Conselho Deliberativo para integrarem os Comitês de Investimentos e a gerência de 62 

investimentos, que a resposta ao Diretor Presidente deveria ser de acordo com o que está 63 

contido no Processo n°044395-2442/15-8, e além disso, que se solicite ao Presidente do 64 

IPE para que se faça gestões junto à Casa Civil, e que se provoque as entidades de classe, 65 

no sentido de retirar da normativa estadual a obrigatoriedade para que a movimentação 66 

financeira tenha que ter um membro do Conselho Deliberativo e que se refaça a redação 67 

dos decretos de forma a clarear definitivamente qual a composição dos Comitês.  O 68 

Conselheiro Bayard Schneider Bernd discordou do Presidente e disse entender que o 69 

Conselho deveria fazer a indicação, até mesmo para que não seja responsabilizado 70 
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futuramente pelos motivos apontados na Notificação de Auditoria Fiscal do Ministério da 71 

Fazenda, fazendo proposta nesse sentido. Após concluídas as discussões sobre o tema, 72 

realizou-se uma votação relativa à indicação ou não de membro do Conselho Deliberativo 73 

para compor o Comitê de Investimentos. A maioria dos conselheiros votou favoravelmente à 74 

indicação de representante do Conselho para compor os Comitês de Investimento do 75 

FUNDOPREV, conforme dispõe o artigo 4°, inciso II, letra b, dos decretos já mencionados, 76 

ficando indicado o nome do Conselheiro Antonio de Pádua Vargas Alves para compor os 77 

comitês dos FUNDOPREV Civil e Militar.  Quanto à indicação para a Gerência de 78 

Investimentos, deliberou-se que não será realizada indicação por ser incompatível com as 79 

funções de membro do Conselho Deliberativo; e quanto à indicação prevista na alínea “c”, 80 

do Inciso II, do artigo 4°, do decreto n°52.669/2015, há o entendimento de que não cabe ao 81 

Conselho Deliberativo impor às entidades de classe dos segurados a indicação de 82 

representante. Em relação ao processo 44395-2442/15-8, o Presidente encaminhou a 83 

questão no sentido de questionar novamente à Setorial da PGE para que se pronuncie 84 

especificamente sobre a regularidade da indicação de membros do Conselho para a 85 

Gerência de Investimentos e Comitê de Investimentos. Será oficiado ao Diretor-Presidente 86 

do IPERGS a indicação do Conselheiro Antonio de Pádua para compor os Comitês de 87 

Investimento do FUNDOPREV, bem como as demais deliberações acima citadas. Será 88 

solicitado ainda, as providências da Diretoria Executiva no sentido de propor ao Governo do 89 

Estado a alteração das Leis 13.757/2011 e 13.758/2011, bem como dos Decretos 90 

52.669/2015 e 52.670/2015, a fim de que sejam retirados e/ou alterados os dispositivos que 91 

versam sobre atuação de membro deste Conselho Deliberativo em funções ou colegiados 92 

adstritos à gestão do Instituto, especificamente na Gerência de Investimentos e nos Comitês 93 

de Investimentos, eis que houve o entendimento de que a cumulação das funções mostra-se 94 

contrária aos princípios da gestão e da administração pública. VII) Pauta da próxima 95 

sessão: Não ficou deliberada a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais 96 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas, da qual, para constar, foi lavrada a 97 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por 98 

mim, Cíntia Philipp, Secretária Substituta, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-99 

*-* 100 

Sala de reuniões, 18 de janeiro de 2017. 101 

  

Cíntia Philipp 

Secretária Substituta 

 

Luís Fernando Alves da Silva 

Presidente 
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