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ATA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte dias do mês de dezembro 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 

primeira 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 7 

Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio 8 

Alberto Andreazza, Antonio Vinícius Amaro da Silveira, Bayard Schneider Bernd, 9 

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

Liebstein e Vera Maria Lessês. As assinaturas foram apostas em folha especialmente 11 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 12 

Ausências justificadas: Álvaro de Medeiros, Antonio de Pádua Vargas Alves e Carlos 13 

Eduardo Prates Cogo. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi efetuada 14 

a leitura da Ata nº 36 que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do 15 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Enc. GP nº. 16 

262/2017, resposta Ofício CD nº 50/2017; Enc. GP nº 261/2017, resposta Ofício CD nº 17 

51/2017; Enc. GP nº 267/2017, Auditoria Operacional 2014 e 2015.  V) Correspondências 18 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão 19 

ordinária, os Conselheiros participaram da apresentação do Coral do SINAPERS Encanto, 20 

que ocorreu no edifício-sede do IPE, sendo o mesmo regido pelo maestro Giovane Costa. 21 

Na sequência, o Presidente Luís Fernando passou a palavra para o Conselheiro Édino, o 22 

qual fez a leitura do relatório e voto, referente ao Processo nº 17/2442-0013693-0, que trata 23 

da apresentação da Política Anual de Investimentos – PAI/2018. Após ler o relatório, o 24 

Conselheiro enfatizou que o presente expediente traz no seu conteúdo as devidas 25 

explicações quanto ao cumprimento das regras definidas pelo CMN, manifestando seu voto 26 

pela aprovação da Política Anual de Investimentos – 2018, nos termos propostos pela 27 

Diretoria de Previdência do Instituto, em especial a fixação de meta atuarial de juros, fins de 28 

aplicação dos recursos financeiros administrados pelo FUNDOPREV Civil e Militar, em 29 

4,50% ao ano + IPCA, observando sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos 30 

de investimento, bem como a liquidez necessária e adequação ao atendimento dos 31 

compromissos atuariais. Após discussão, ficou deliberado APROVAR, à unanimidade dos 32 

presentes à sessão ordinária, ou seja, 09 votos, o parecer e voto do relator, Conselheiro 33 

Édino José Alves, no Processo n° 17/2442-0013693-0, que opinou pela aprovação da 34 

proposta referente à Política Anual de Investimentos do RPPS/RS, para o exercício 35 

financeiro de 2018, formulada pela Diretoria de Previdência do Instituto, em especial a 36 

fixação da meta atuarial de juros, fins de aplicação dos recursos financeiros administrados 37 

pelos FUNDOPREVs Civil e Militar, em 4,50% ao ano + IPCA, observando sempre a 38 
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adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento, bem como a liquidez necessária 39 

e adequação ao atendimento dos compromissos atuariais. Na sequência o Presidente abriu a 40 

discussão, referente ao Enc. GP nº. 262/2017, que trata da resposta ao Ofício CD nº 41 

50/2017, em relação à lista dos imóveis do IPE. Após discussão, ficou como 42 

encaminhamento solicitar à Diretoria Administrativo-Financeira que reenvie a informação 43 

em relação aos imóveis, conforme solicitação feita no Ofício nº 50/2017, constando a 44 

situação individual e atual em que se encontram os imóveis do IPERGS, mediante um 45 

levantamento descritivo a indicar, em relação a cada um, a localização, qual a ocupação e 46 

sua finalidade ou se esta desocupado, se estiver locado, qual o locatário, o valor do 47 

aluguel, o prazo do contrato e se o resultado da locação está sendo direcionado ao Fundo 48 

de Assistência à Saúde. Quanto aos imóveis alugados, ficou deliberado solicitar informação 49 

quanto à data do último reajuste e qual seria a previsão de atualização destes valores. Em 50 

relação às medidas tomadas para a publicação da Resolução CD nº 06/2017, no Diário 51 

Oficial do Estado, o Presidente relatou que entrou em contato com o Chefe de Gabinete da 52 

Presidência do Instituto e solicitou que envie formalmente a justificativa quanto a não 53 

publicação da mesma. Os Conselheiros discutiram o assunto e encaminharam por agendar 54 

uma reunião com o Procurador-Geral, Dr. Fabiano Dallazen, para ver alternativas possíveis 55 

quanto a publicação da Resolução. Na continuidade o Presidente apresentou o relatório de 56 

atividades anual do Conselho Deliberativo, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 57 

Conselheiros presentes na sessão. Nos Assuntos de Ordem Geral ficou deliberado que o 58 

Conselho Deliberativo entrará em recesso na data de hoje, retornando no início do mês de 59 

fevereiro ou em sessão extraordinária caso haja necessidade. A Conselheira Vera relatou 60 

as atividades desenvolvidas pelo CPERS/Sindicato, na capital e no interior, tendo como 61 

tema o Projeto Especialização, contando com a presença da assessoria jurídica, da 62 

Presidente do CPERS, bem como do Presidente do Conselho, Luís Fernando. Em sua fala 63 

relatou que a categoria é contra os projetos de reestruturação do Instituto, até porque 64 

representam risco de privatização da assistência a saúde dos servidores. Após os 65 

Conselheiros fizeram uma reflexão em relação ao ano de 2017, sendo que o Presidente 66 

agradeceu a todos pela dedicação e comprometimento. VII) Pauta da próxima sessão: 67 

Não ficou definida a pauta da próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 68 

tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a 69 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada 70 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-* 71 

                                              Sala de reuniões, 20 de dezembro de 2017. 72 
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                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 74 

                   Secretária                                                        Presidente 75 
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