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                               ATA 316ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS, realizou-se a primeira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor 5 

Conselheiro, Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

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

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia Bacelar Rita, 9 

Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Fábio Duarte Fernandes, 10 

Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Luís 11 

Antônio Costa da Silva, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima 12 

e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. Contou, ainda, com a presença do Conselheiro 13 

suplente: Luís Fernando Alves da Silva. Conforme assinaturas apostas em folha 14 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 15 

presente ata. II) Ausências: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e 16 

aprovação da ata da sessão anterior: Não foi efetuada a leitura da ata da sessão 17 

anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. 18 

V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta:  19 

O Presidente Fábio Duarte Fernandes, dado início à sessão, cumprimenta a todos os 20 

Conselheiros presentes, aos visitantes que representam a Diretoria Executiva e os 21 

visitantes que representam a União Gaúcha. Após, o Presidente determinou que fosse 22 

lido o Termo de Posse da Conselheira Kátia Terraciano Moraes, como titular, e do 23 

Conselheiro Leandro Estabel Jung, como Suplente, os quais representarão a União 24 

Gaúcha no Conselho Deliberativo do IPERGS, conforme Ato de Nomeação publicada 25 

no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 14 de dezembro de 2012. O 26 

Presidente deu as boas-vindas à Conselheira que já era suplente, desejando-lhe que 27 

continue realizando um ótimo trabalho. Logo após, passou a palavra à Conselheira ora 28 

empossada, que asseverou já ter apreendido muito como suplente e que tem sido 29 

prazeroso fazer parte deste grupo de trabalho, representando os segurados do IPE. 30 

Dando continuidade, o Presidente passou a palavra para a Conselheira Cláudia 31 
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Bacelar Rita fazer a leitura do voto do pedido de vista. A mesma colocou que efetuou a 32 

devida leitura de todo o Processo e que algumas coisas chamaram mais sua atenção. 33 

Aduziu ser muito curioso o fato de que uma das argumentações utilizada como intuito 34 

de baixar a meta de rendimentos dos fundos do IPE baseou-se em estudo atuarial feito 35 

pelo Banco do Brasil a pedido do governo, o qual utilizou nos cálculos a meta atuarial 36 

de 4% mais a inflação, no momento em que o fundo já tinha batido a meta de 6%. Não 37 

havia qualquer evidência da necessidade disso, principalmente naquele momento. 38 

Ademais afirmou que, dentro do Processo, mostra-se à necessidade de aumentar a 39 

alíquota dos servidores em função desta meta.  Portanto, se for votado à meta de 4%, 40 

existe a necessidade de aumentar alíquota do servidor público, conforme relatório do 41 

atuário. A Conselheira também salientou que o trabalho que o Assessor Alex Trindade 42 

apresentou no Conselho Deliberativo, que justificava os 6% de meta atuarial, não 43 

consta no Processo, pedindo, portanto, que o mesmo fosse acostado, juntamente com 44 

a Ata da reunião da Diretoria Executiva que aprovou a primeira versão do PAI, bem 45 

como a da reunião em que foi decidida a referida modificação. Disse que analisou todo 46 

o cenário econômico que foi feito de Estados e Municípios dentro de seus Planos 47 

Anuais de Investimentos e notou que eles fazem a mesma análise, exceto pelo fato de 48 

que estabelecem a meta de rendimentos para 2013 em inflação mais 6%. Colocou que, 49 

na Ata do Conselho do PREVIMPA, eles demonstram todos esses temores que os 50 

Conselheiros sentem, sendo que, após discussão, acabaram acatando a meta atuarial 51 

IPCA + 6,00% a.a. Para finalizar, mencionou que o PAI foi enviado pela Diretoria 52 

Executiva do IPE e que a reconsideração veio assinada somente pelo Diretor-53 

Presidente do Instituto e pelo Assessor Alex Trindade, o que parece ter ilegitimidade. 54 

Sendo assim, o Conselho não poderia estar considerando esta mudança de meta, já 55 

que não foi o mesmo conjunto de pessoas que decidiu. Além disso, para 56 

complementar, foi utilizado como argumento para a diminuição da meta atuarial do 57 

FUNDOPREV a Resolução do Governo Federal, do Conselho Nacional de Previdência 58 

Complementar, que determina a baixa da meta atuarial em 0,25% ao ano até o ano de 59 

2018. Assim, mesmo que se considerasse essa Resolução que só vale para fundos de 60 

pensão privados, daqui a 6 anos a meta atuarial seria de 4,5%. A Conselheira afirmou 61 

que deseja compreender quais as possíveis razões existentes para que se possa 62 
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apoiar que se abaixe a meta para 4%, Considerando que não parece haver justificativa 63 

plausível, de modo que, quem votar nesse sentido não estaria votando pelo IPE e nem 64 

pelos servidores do Instituto de Previdência. Neste momento, a Conselheira Márcia 65 

Elisa Pereira Trindade expôs que, levando em consideração a explanação da 66 

Conselheira Cláudia Bacelar Rita, pede vista do Processo a fim de poder sanar dúvidas 67 

referentes ao mesmo. O Conselheiro Heriberto Roos Maciel sugeriu que seja tirada 68 

cópia do Processo nº 3722-2442/12-2, que trata sobre a Política Anual de 69 

Investimentos 2013, para todos os Conselheiros, facilitando, assim, o estudo e 70 

conhecimento do conteúdo do Processo. Na sequência o Conselheiro Paulo Renato 71 

Pereira Lima, concordou com a sugestão, desde que não interfira no direito de pedido 72 

de vista, conforme Regimento Interno do Conselho Deliberativo, pois este seria o 73 

tempo destinado para estudo junto à bancada da qual são representantes. Sendo 74 

aceito por todos os Conselheiros presentes. A Conselheira Iria Salton Rotunno fez uma 75 

explanação do conteúdo do Processo do PAI e solicitou a inclusão das principais 76 

ponderações feitas por ela em reuniões passadas. Como houve a concordância de 77 

todos os Conselheiros presentes a Conselheira fez um resumo de suas falas das 78 

sessões anteriores, a qual foi debatido o Plano Anual de Investimento. São elas: A - A 79 

perspectiva de remuneração dos fundos de renda fixa, para o ano de 2013, será 80 

impactada negativamente pela redução da taxa de juros ocorrida no Brasil nos últimos 81 

anos. Já ao final do ano de 2012 os títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA 82 

ofereciam rentabilidade equivalente à variação do IPCA mais 4% de juros. Como os 83 

títulos da dívida pública da União são o principal ativo das carteiras dos fundos de 84 

renda fixa suas remunerações estão atreladas; B – A remuneração elevada ocorrida 85 

em 2012 nos fundos de renda fixa foi decorrente da redução da taxa SELIC, que iniciou 86 

em janeiro de 2012 com meta de 10,5% e em dezembro do mesmo ano foram baixadas 87 

para 7,25%. Este fato reduziu a taxa de juros reais esperados nos anos seguintes e 88 

motivou a elevação do ágio dos títulos no decorrer de 2012 para ajustá-los a menor 89 

taxa de juros reais esperados até o vencimento dos títulos; C - A rentabilidade aferida 90 

dos três principais fundos de renda fixa utilizados pelo IPE, até o dia 20 de fevereiro de 91 

2013, foi negativa no acumulado do ano, isto é, os fundos neste período obtiveram 0% 92 

de taxa de juro real, 0% de IPCA, havendo, inclusive, perda do valor aplicado; D – O 93 
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PAI/2013 e o cálculo atuarial do FUNDOPREV são trabalhos distintos. O trabalho que 94 

está sendo apresentado é o PAI/2013. O cálculo atuarial do FUNDOPREV ainda não 95 

entrou em pauta neste Conselho Deliberativo. VII) Pauta da próxima sessão: Leitura 96 

do voto de pedido de vista, pela Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade; votação do 97 

parecer do Processo nº 3722-2442/12-2 – PAI; distribuição do Processo nº 7443-98 

2442/13-1, cópia do orçamento financeiro patrimonial. VIII) Encerramento: Nada mais 99 

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 40 100 

minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 101 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 102 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 103 

                           Sala Augusto de Carvalho, 20 de fevereiro de 2013.   104 

               105 

                 Eliana Alves Maboni,                             Fábio Duarte Fernandes, 106 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     107 

 108 

 109 

 110 


