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                                ATA 317ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e sete 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 segunda 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: A seguir, foi efetuadas a leitura das atas das 17 

sessões nº 313, 316 e 317 que, depois de aprovadas, foram assinadas por mim, 18 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. A ata nº 316 ficou para ser revista e 19 

aprovada na próxima sessão após manifestação da Conselheira Iria Salton Rotunno.  20 

IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 7443-2442/13-1, cópia do orçamento 21 

financeiro patrimonial. V) Correspondências Expedidas: Processo nº 3722-2442/12-2 22 

– PAI. VI) Pauta: O Presidente Fábio Duarte Fernandes cumprimenta a todos os 23 

Conselheiros presentes e passa a palavra para a Conselheira Márcia Elisa Pereira 24 

Trindade efetuar a leitura do voto de pedido de vista. A mesma coloca que não 25 

deliberou sobre o voto em função de ter baixado em diligência o Processo, solicitando 26 

que seja encaminhado ao Conselho Deliberativo o Plano Anual de Investimentos, que 27 

foi enviado ao Ministério de Previdência para a renovação do Certificado de 28 

Regularidade Previdenciária. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita diz que foi com muita 29 

surpresa que tomou conhecimento no dia anterior, que o CRP já havia sido emitido, 30 

sem que este Conselho Deliberativo tivesse votado a Política Anual de Investimentos. 31 
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Frisou que, no site do Ministério da Previdência, já consta a avaliação atuarial feita e 32 

assinada pelo atuário do Banco do Brasil e pelo Diretor-Presidente Valter Morigi, com a 33 

meta de 4% e com o aumento de alíquota. Disse que o Instituto cometeu 34 

irregularidades ao enviar o Plano Anual de Investimentos e a avaliação atuarial, 35 

passando, desde modo, por cima deste Colegiado. Asseverou que isso é um fato 36 

grave, em razão de que houve a total desconsideração do Conselho Deliberativo neste 37 

ato. Quanto ao CRP, a Conselheira Iria Salton Rotunno falou que o Estado tem a 38 

responsabilidade de observar e respeitar os prazos estabelecidos por Lei. Portanto, 39 

como o prazo do CRP vencia do dia 25/02/2013 e como a renovação deste certificado 40 

estava condicionada ao envio do PAI/2013, o Governo decidiu envia-lo. Disse que a 41 

perda do CRP tornaria o Estado impedido de receber todos os financiamentos para 42 

investimentos e repasses federais, causando prejuízos a praticamente todas as 43 

Secretarias do Estado. Por isso, o Governo decidiu enviar o PAI/2013 citando, 44 

inclusive, a pendência da votação no Conselho Deliberativo. A Conselheira Daniela 45 

Fabiana Peretti lamenta o fato de o Conselho Deliberativo não ter votado o PAI. 46 

Considera gravíssimo o fato da Direção Executiva do Instituto passar mais uma vez por 47 

cima do Conselho. Também chama a responsabilidade deste Conselho em ter 48 

aprovado o Relatório da Gestão 2011, mesmo tendo a CAGE apontado várias 49 

irregularidades. Lembra que apenas o CPERS votou contrário e sugeriu que fossem 50 

apurados todos os fatos em relação às irregularidades antes da aprovação. Informa 51 

que estará levando este assunto para a reunião da Diretoria do CPERS/Sindicato, para 52 

os devidos encaminhamentos em relação ao fato. Comunica que no dia 08/03/2013, os 53 

trabalhadores em educação se reunirão em Assembleia Geral, participando também da 54 

Marcha Mundial da Mulher. Convidou também os presentes para participar da Marcha 55 

Mundial, tendo como tema a luta contra o Capitalismo e o Patriarcado, que seque em 56 

caminhada até o Palácio Piratini. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima, 57 

representante da FESSERGS, expressou também sua aversão à forma como foi 58 

enviado o PAI, comunicando que levará para a instância a qual é representante, para 59 

que tenham conhecimento do fato, devido à gravidade do mesmo. O Conselheiro Sylvio 60 

Nogueira Pinto Júnior, na sua intervenção, alertou os Conselheiros que o Governo do 61 

Estado tinha prazos para enviar o PAI, sendo que, por não terem sido cumpridos, o 62 
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Governo solicitou o envio do mesmo, defendendo assim os interesses públicos do 63 

Estado. A Conselheira Kátia Terraciano Moraes pediu a compreensão dos 64 

Conselheiros, para reproduzir alguns pontos da fala do Assessor da Presidência Alex 65 

Trindade, conforme registro de ata nº 310, do dia 12/12/2012. A Conselheira destacou 66 

a segurança e convicção do Assessor Alex Trindade ao defender a meta atuarial de 67 

IPCA + 6% diante do Conselho do IPE na apresentação do dia 12/12/2012. Segurança 68 

esta, decorrente do fato de ter se debruçado longa e profundamente sobre o tema. Na 69 

reprodução apresentada, o Assessor Alex Trindade afirma claramente, que se os 70 

Conselheiros votarem por uma meta atuarial abaixo de 6%, estarão se 71 

responsabilizando pelo aumento da contribuição previdenciária. A Conselheira ainda 72 

lembrou que, no momento, em que o estudo do Banco do Brasil escolheu o índice de 73 

4% como meta atuarial, (agosto 2012), esta já havia sido superada em 4,8%. 74 

Concluindo que não se consegue encontrar coerência para a aprovação dos 4,0%, que 75 

está sendo proposto pelo Governo. A Conselheira Iria Salton Rotunno retorna a 76 

enfatizar que o que está em discussão é a Política Anual de Investimentos – PAI/2013 77 

e não o cálculo atuarial do FUNDOPREV. Disse que o Assessor Alex Trindade reviu 78 

sua posição em manifestação encaminhada a este Conselho. Afirmou, também, que a 79 

rentabilidade dos três principais fundos de renda fixa utilizados pelo IPE, até hoje, foi 80 

negativa no acumulado do ano. O Presidente Fábio Duarte Fernandes reforça a idéia 81 

de que o Conselho Deliberativo, neste momento, precisa votar se acompanha ou não o 82 

voto do relator Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, em relação ao Plano Anual de 83 

Investimentos, sendo que outras discussões poderão ser encaminhadas após esta 84 

decisão. No posicionamento dos Conselheiros Cláudio Luís Martinewski e Heriberto 85 

Roos Maciel, ficou claro a avaliação como positiva em relação ao envio do PAI, devido 86 

aos prazos estabelecidos em função da liberação de verbas junto ao Governo Federal, 87 

justificando que agora o Conselho Deliberativo tem um tempo maior para estudo e 88 

análise do Processo, podendo assim tomar decisões com maior embasamento sobre o 89 

assunto. Salientaram a importância da presença do Assessor da Presidência Alex 90 

Trindade, ao Conselho Deliberativo, fundamentado a sua mudança de posicionamento 91 

em relação aos percentuais, já apresentados no Conselho. O Conselheiro Heriberto 92 

Roos Maciel, também colocou que, mesmo achando a decisão acertada pela Direção 93 
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Executiva, o fato do encaminhamento do PAI, deveria ter sido comunicado ao Conselho 94 

Deliberativo, como forma de respeito aos seus integrantes. Solicitou que os dados 95 

técnicos que a Conselheira Iria Salton Rotunno, trouxe em exposição ao Conselho 96 

Deliberativo, fossem também acostados ao Processo. O Presidente Fábio Duarte 97 

Fernandes destacou que embora ele mesmo, por inúmeras vezes já houvesse alertado 98 

o Conselho Deliberativo em relação às datas e prazos, reforçando o dia 25/02/2013 99 

como a data limite para a emissão do CRP, concorda que o Conselho podia ter sido 100 

informado sobre o envio do PAI. A Conselheira Iria Salton Rotunno esclarece que 101 

representantes do Governo solicitaram que a mesma fizesse uma manifestação ao 102 

Conselho Deliberativo sobre o envio do PAI/2013, porém, ao chegar à reunião 103 

observou que cópias do CRP já estavam distribuídas nas mesas de todos os 104 

Conselheiros. Esperou, então, a apresentação do trabalho para se manifestar. Logo 105 

após, houve o sorteio do Processo nº 7443-2442/13-1, que trata da cópia do balanço 106 

financeiro patrimonial, ficando a responsabilidade de relato para o Conselheiro Paulo 107 

Renato Pereira Lima. Como encaminhamento, ficou decidido acostar ao Processo o 108 

CRP, que foi enviado para o Ministério de Previdência, bem como convidar novamente 109 

o Assessor Alex Trindade para que o mesmo venha até o Conselho Deliberativo fazer 110 

alguns esclarecimentos em relação ao PAI/2013.  VII) Pauta da próxima sessão: 111 

Visita da Diretoria de Saúde, para tratar sobre “agenda de consultas”. VIII) 112 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 113 

sessão às 16 horas e 10 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que 114 

será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 115 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-116 

*-*-*- 117 

                           Sala Augusto de Carvalho, 27 de fevereiro de 2013.   118 

               119 

                 Eliana Alves Maboni,                             Fábio Duarte Fernandes, 120 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     121 
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