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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

                                ATA 320ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 terceira 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, Márcia Elisa 11 

Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. O 12 

Conselheiro Luís Antônio Costa da Silva foi substituído por seu suplente, Décio 13 

Magalhães Duarte. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 14 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 15 

Ausências: Não houve Conselheiros ausentes. III) Leitura e aprovação da ata da 16 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão nº 319 que, depois 17 

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-18 

Presidente.  IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 18600-2442/12-8, baixa 19 

de bens inservíveis no sistema de Controle Patrimonial. V) Correspondências 20 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: O Presidente Fábio 21 

Duarte Fernandes cumprimenta a todos os Conselheiros presentes e passa a palavra 22 

para o Assessor da Presidência Alex Trindade, para que o mesmo apresente ao 23 

Conselho Deliberativo sua justificativa referente à mudança de posicionamento alusivo 24 

à meta atuarial, que no dia 12/12/2012 apresentou neste Conselho. O Assessor Alex 25 

Trindade salientou que, no dia 17/12/2012, enviou a este Conselho uma mensagem 26 

autorizada pelo Diretor-Presidente do IPE, Valter Morigi, na qual identificava que a 27 

meta atuarial que estava sendo projetada na casa de IPCA+6,0%a.a., seria totalmente 28 

inexequível de execução ao longo do ano de 2013 e provavelmente mantido o quadro 29 

inexequível nos próximos períodos. Para tanto, o Diretor-Presidente acatava a  30 

solicitação de uma nova avaliação, justificada através de documento, dizendo o porquê 31 
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entendia importante a revisão da meta atuarial do IPCA+6,0%a.a., para 32 

IPCA+4,0%a.a.. Falou sobre a importância dos Conselheiros votarem o PAI/2013, 33 

possibilitando, assim, a certificação do CRP. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita 34 

perguntou ao Assessor Alex Trindade sobre o aumento da alíquota, anteriormente 35 

comentado por ele, sendo que o Assessor respondeu que o aumento seria na parte da 36 

contribuição patronal e não para o servidor, visto que, pela Legislação vigente – ainda 37 

que suspensa por decisão do Tribunal de Justiça, a alíquota de contribuição do servidor 38 

está em seu patamar máximo.  Na sua fala, o Assessor confirmou que a diminuição da 39 

meta atuarial implica no aumento da contribuição patronal, no caso do Estado do Rio 40 

Grande do Sul. A Conselheira citou que analisou vinte e oito RPPS e constatou que 41 

alguns têm menos de 10 anos, inclusive com patrimônio inferior ao do nosso Estado e 42 

mantiveram a meta de 6%. Relatou, ainda, que o PREVIMPA manteve a meta do 43 

IPCA+6%a.a. e perguntou ao Assessor Alex o porquê baixar a meta, se até os planos 44 

privados estão orientados em baixar a meta até 2018. O Assessor Alex Trindade 45 

asseverou que estes RPPS são antigos e que ao longo deste período puderam 46 

acumular ganhos acima da meta atuarial, o que permite que estes possam “queimar 47 

gorduras”. Quanto aos planos de previdência complementar, salientou que operam em 48 

regime de contribuição definida, enquanto os RPPS operam em regime de benefício 49 

definido. Ademais informou que o Estado já se encontra entre os maiores RPPS, sendo 50 

ainda um dos maiores em número de servidores. A Conselheira ainda perguntou se o 51 

Assessor indica algum Município ou Estado da Federação que tenha baixado a meta 52 

atuarial, ocasião na qual respondeu que tem conhecimento que o Estado de Santa 53 

Catarina baixou para 5,6%a.a., mas reconhece que o RS é o primeiro ente federativo a 54 

propor a meta de IPCA+4%a.a. O Presidente agradeceu a presença do Assessor da 55 

Presidência Alex Trindade, dando assim continuidade a pauta. O Conselheiro Heriberto 56 

Roos Maciel destacou que cada Conselheiro recebeu uma cópia do Processo nº 3722-57 

2442/12-2, para estudo e análise, frisando sobre a importância de o Conselho 58 

Deliberativo votar o PAI neste momento, a não ser que algum Conselheiro ainda se 59 

sinta inseguro em votar, precisando incluir diligências ao Processo. A Conselheira Kátia 60 

Terraciano Moraes comunica que está pedindo vista do Processo nº 3722-2442/12-2, 61 

justificando que, devido às colocações do Assessor Alex Trindade, precisa analisar 62 
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detalhes do Processo. O Presidente Fábio Duarte Fernandes frisou que a manifestação 63 

do servidor Alex Trindade traz dois fatos importantes de registrar, sendo o primeiro 64 

deles a Legislação, que transfere para o Conselho uma responsabilidade em relação à 65 

demora em votar o parecer do Processo. Diante deste fato, determinou que o Processo 66 

nº 3722-2442/12-2, será votado a partir deste momento, em caráter de regime de 67 

urgência. Salientou que não quer ser responsabilizado futuramente por uma questão de 68 

inércia do Conselho.   Sobre a ata que não veio ainda assinada por toda a Diretoria 69 

Executiva, o Presidente Fábio Duarte Fernandes reforçou as palavras do Assessor Alex 70 

Trindade, quando o mesmo destacou que a autoridade competente para deliberar 71 

sobre este tema é o Diretor-Presidente do Instituto, Sr. Valter Morigi, conforme dispõe a 72 

legislação. A Conselheira Iria Salton Rotunno reforça a fala do Presidente Fábio Duarte 73 

Fernandes, o qual destacou a importância em votar o PAI/2013, e retorna a enfatizar 74 

que o assunto em discussão é a Política Anual de Investimentos – PAI/2013, e não o 75 

cálculo atuarial do FUNDOPREV. Sugeriu que entre em votação o PAI, sendo que 76 

outras discussões poderão ser encaminhadas após esta decisão. Encaminhamento: 77 

Ficou deliberada votação em caráter de regime de urgência para o Processo nº 3722-78 

2442/12-2, na próxima sessão. VII) Pauta da próxima sessão: 1º) Relato do parecer 79 

do Processo nº 31268-2442/12-0, doação de bens inservíveis, solicitados pela Escola 80 

Estadual de Ensino Fund. Gabriela Mistral, relatora Conselheira Daniela Fabiana 81 

Peretti; 2º) Distribuição do Processo nº 18600-2442/12-8, baixa de bens inservíveis do 82 

Sistema de Controle Patrimonial; 3º) Leitura do voto de pedido de vista, pela 83 

Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade; 4º) Leitura do voto de pedido de vista, pela 84 

Conselheira Kátia Terraciano Moraes; 5º) Votação do parecer do Processo nº 3722-85 

2442/12-2 – PAI, votação em regime de urgência. VIII) Encerramento: Nada mais 86 

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 10 87 

minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 88 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 89 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 90 

                           Sala Augusto de Carvalho, 27 de março de 2013.   91 

               92 

                 Eliana Alves Maboni,                             Fábio Duarte Fernandes, 93 

                 Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     94 
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