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ATA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 30 2 

minutos, no Salão Nobre do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul - IPERGS, 3 

situado no décimo segundo andar do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em 4 

Porto Alegre – RS, realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência 5 

do Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por 6 

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

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

Conselheiros: Álvaro de Medeiros, Antonio de Pádua Vargas Alves, Antonio Vinícius 9 

Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Kátia Terraciano 10 

Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Alberto 11 

Andreazza foi substituído por sua suplente Eni Cavalheiro Ferreira. As assinaturas foram 12 

apostas em folha especialmente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 13 

parte da presente ata. II) Ausências justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo e Delmar 14 

Pacheco da Luz. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a 15 

leitura da Ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 16 

correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve 17 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente 18 

Luís Fernando destacou que essa sessão trata do I Fórum de Investimentos, promovido 19 

pela Diretoria de Previdência em conjunto com o Conselho Deliberativo do IPERGS, dando 20 

as boas-vindas ao Diretor-Presidente do Instituto, Sr. Otomar Vivian, ao Diretor 21 

Administrativo-Financeiro, Sr. Nilton Donato, aos Assessores de Investimento da Diretoria 22 

de Previdência, aos palestrantes, aos servidores do Instituto e aos representantes de outros 23 

órgãos e de entidades de segurados. O Presidente destacou a importância do tema para 24 

aprimorar conhecimentos de assuntos relevantes para o Estado: “Estas palestras 25 

representam a qualificação do Conselho e das instituições presentes. Quanto mais 26 

acumularmos competências, mais aprofundadas serão as nossas discussões”. O Diretor-27 

Presidente do Instituto destacou que a gestão é hoje o principal pilar da Administração 28 

Pública, sendo que eventos como este servem para qualificar os servidores. A exposição 29 

iniciou com a fala do Coordenador da Assessoria Atuarial do IPE, Pedro Silva de Almeida, 30 

que falou sobre os aspectos atuariais das obrigações dos RPPS, assinalando que as 31 

obrigações previdenciárias estão previstas em lei e que os benefícios de aposentadoria 32 

precisam ser pagos. Reforçou a necessidade de estudos constantes para gerenciar a área 33 
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da Previdência Social, alcançando assim o equilíbrio financeiro, rentabilizando o patrimônio. 34 

Na sequência, o Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal na área de Fundos de 35 

Investimentos, Sr. Gilmar Chapiewsky, iniciou a exposição destacando o cenário atual, as 36 

perspectivas de investimentos para RPPS e os desafios para os próximos anos. Reforçou 37 

que o caos no setor financeiro pode ser uma oportunidade, destacou a importância de se 38 

manter atento ao cenário, reforçando que os acontecimentos ao redor do mundo estão 39 

alimentando o mercado financeiro, e que o Brasil, ao invés de estar sendo afetado pelos 40 

acontecimentos mundiais, está, ao contrário, interferindo na economia mundial. Por fim, 41 

destacou sobre a importância de qualificação à gestão dos investimentos nos regimes 42 

previdenciários, posto que os valores confiados aos gestores representam a expectativa de 43 

um sem número de pessoas em relação ao seu futuro. Após as palestras foram feitas 44 

perguntas e questionamentos sobre os temas apresentados, de forma pontual, e, após, 45 

feitos os agradecimentos pelas apresentações e pelas presenças ao evento. VII) Pauta da 46 

próxima sessão: Discussões sobre negociações com prestadores de serviços e sobre 47 

sistemas de precificação de medicamentos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 48 

tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 49 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 50 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 51 

                                               52 

Sala de reuniões, 23 de agosto de 2017. 53 

 54 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 55 

                   Secretária                                                        Presidente 56 
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