
 
Fl.11 

                                                                                                                                                                                 

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 

 

11 

 

ATA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 2 

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado 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: Antonio de 8 

Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max 9 

Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Édino José Alves foi substituído por seu 10 

suplente Eduardo Jaeger. O Conselheiro Antonio Alberto Andreazza foi substituído por sua 11 

suplente, Eni Cavalheiro Ferreira. O Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da Silveira foi 12 

substituído por seu suplente, Gustavo Borsa Antonello. O Conselheiro Delmar Pacheco da 13 

Luz foi substituído por seu suplente, André Fernando J. C. Leite. As assinaturas foram 14 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 15 

parte da presente ata.  II) Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros e Carlos Eduardo 16 

Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a 17 

leitura das Atas nº. 45/2016, 01,02 e 03/2017 que, depois de aprovadas serão assinadas por 18 

mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 19 

Recebidas: Ofício GP nº. 042/2017, comunicação de desligamento do cargo de Diretor-20 

Presidente do Instituto. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências 21 

expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente leu o Ofício GP nº. 22 

42/2017, recebido da Presidência do Instituto, no qual o então Presidente do Instituto, Sr. 23 

José Alfredo Pezzi Parode, dá ciência aos Conselheiros do seu desligamento do cargo de 24 

Diretor-Presidente do IPERGS. Logo após passou para o 1º item da pauta, que trata da 25 

apresentação e votação da Política Anual de Investimentos – PAI/2017, conforme Processo 26 

nº. 0311004/16-4. O Conselheiro suplente, André Fernando J. C. Leite, após justificar a 27 

ausência do Conselheiro titular, Delmar Pacheco da Luz, iniciou a leitura do relatório e 28 

parecer do referido processo, manifestando seu voto pela aprovação da Política Anual de 29 

Investimentos – 2017, nos termos propostos pela Diretoria de Previdência do Instituto, 30 

conforme Ata nº. 03/2017, em especial a fixação da meta atuarial de juros, fins de aplicação 31 

dos recursos financeiros administrados pelo FUNDOPREV, em cinco por cento (5%) ao ano 32 

+ IPCA, observando-se sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos de 33 

investimento, bem como a proposta referente aos limites de aplicação dos recursos em 34 



 
Fl.12 

                                                                                                                                                                                 

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 

 

12 

 

títulos de renda variável. Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade dos 35 

Conselheiros presentes. Como 2º item da pauta, o Presidente fez a distribuição do Processo 36 

nº. 17-0001116-0, que trata do Balanço/2016, ficando a responsabilidade do relatório e 37 

parecer do Processo a cargo do Conselheiro Antonio de Pádua Vargas Alves. Em relação 38 

ao 3º item da pauta, que trata da mudança do dia da semana para realização da reunião do 39 

Conselho, conforme solicitação feita pelos representantes do CPERS, a Conselheira Vera 40 

solicitou a retirada da proposta, devido ao fato de que no dia proposto outras agendas 41 

seriam concomitantes, o que inviabilizaria a mudança. Mantém-se, assim, as quartas-feiras 42 

como dia de reunião do Conselho, eis que retirada a matéria da pauta. Como 4º item da 43 

pauta, o Presidente discorreu em relação à correspondência da FESSERGS, protocolada no 44 

Conselho dia 15/02/2017, a qual pede o seu afastamento da presidência do Conselho 45 

Deliberativo do IPE, sob a alegação de ter o mesmo articulado e participado de reunião com 46 

o Presidente do TJ na qual discutia a construção de um Plano de Saúde “Alternativo” ao 47 

IPE-Saúde. Após ler a correspondência, o Presidente registrou que determinou a abertura 48 

de Processo em relação ao assunto, com o que o referido processo deve ser distribuído a 49 

um Conselheiro para efetuar relatório e parecer a respeito da matéria, com deliberação do 50 

colegiado. Não havendo manifestação contrária em relação à providência, foi efetuado, na 51 

sequência, o sorteio do processo, que levou o número 17-0001349-0. O Presidente solicitou 52 

ao Vice-Presidente que procedesse ao sorteio, recaindo sobre o Conselheiro Antonio de 53 

Pádua Vargas Alves a relatoria. O Conselheiro Antonio de Pádua ponderou que estaria 54 

impedido eis que tem vinculação com a FESSERGS. Feito novo sorteio, foi contemplado o 55 

Conselheiro Antonio Vinícius Amaro da Silveira para relator o referido processo. VII) Pauta 56 

da próxima sessão: Não ficou definida a pauta para a próxima sessão.  VIII) 57 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15 horas e 45 58 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 59 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 60 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 61 

Sala de reuniões, 22 de fevereiro de 2017. 62 

 63 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 64 

                   Secretária                                                       Presidente  65 

 66 


