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                               ATA 357ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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 da 5 

Senhora Conselheira, Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a 6 

qual foi secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) 7 

Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 8 

sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Daniela Fabiana Peretti, Kátia 9 

Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio 10 

Antonio Farias, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A 11 

Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando 12 

Alves da Silva. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada 13 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências com 14 

prévia comunicação: Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes e 15 

Heriberto Roos Maciel.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 16 

seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois de aprovada, será 17 

assinada pela Secretária do Conselho e pelo Senhor Presidente. IV) 18 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 19 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta:  A 20 

Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade passou de imediato a palavra para o 21 

Assessor da Presidência Alex Trindade, o qual, inicialmente, efetuou uma retomada da 22 

explanação ocorrida na sessão do dia 29/01/2014, em relação ao PAI. Logo após, os 23 

Conselheiros fizeram uma análise envolvendo assuntos relacionados ao PAI e 24 

iniciaram as perguntas ao Assessor Alex Trindade. A Conselheira Kátia Terraciano 25 

Moraes questionou ao Assessor a razão pela qual, quando da discussão da Política 26 

Anual de Investimentos de 2013, não era recomendável usar como referência os 27 

resultados positivos de 2012, ocasião em que a Meta Atuarial alcançou 18%, e o 28 

porquê de agora, que temos resultados negativos do exercício de 2013, o exercício 29 

anterior serve como referência. Ou seja, solicitou explicação para o fato de que para o 30 

PAI foram usadas projeções futuras e, agora, as previsões, por serem mais otimistas, 31 
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não servem como balizas. O Assessor Alex explicou que, mesmo alcançando a 32 

rentabilidade em 2012 de 18%, não deveríamos pegar como média o ano, porque nos 33 

anos anteriores o PL máximo era de dezesseis milhões. Hoje o PL é seis vezes maior. 34 

Referiu-se à falta de acumulação de ganhos, sendo que o que foi ganho foi consumido 35 

no primeiro trimestre de 2013. Esclareceu que, quando fala em recuperação da parte 36 

das perdas nos próximos três anos, é mantendo a Meta Atuarial de IPCA+4,0%. 37 

Referiu que a carência se dará em 16/08/2020, ou seja, os Papéis irão vencer e irão 38 

ficar nos Fundos. A Conselheira Kátia perguntou por que não aplicamos nas NTNB’s 39 

com vencimento em 2020 e com rentabilidade de 6,68%, sendo respondido pelo 40 

Assessor que nenhuma aplicação pode prometer rentabilidade futura. Em resposta à 41 

pergunta da Conselheira Kátia, o Assessor disse que as aplicações devem ser feitas 42 

obrigatoriamente pelo menos em um Banco Público, sendo que nenhum dos três 43 

bancos em que são feitos os investimentos do FUNDOPREV trabalha com estes 44 

papéis. O Assessor destacou, ainda, que a contribuição do Servidor já chegou no teto, 45 

portanto, a contribuição que se fala é Patronal. O Conselheiro Paulo Renato Pereira 46 

Lima, em relação à Política de Investimentos, destacou que é favorável aos 47 

investimentos, desde que haja regulação e controle. A Conselheira Kátia destacou 48 

ainda que, conforme Ata nº 22/2013, da Diretoria Executiva do IPERGS, mais uma vez 49 

não houve consenso na Diretoria em relação à Meta Atuarial, tendo o Diretor Ari Lovera 50 

feito proposta no sentido de se adotar a meta atuarial da média dos RPPS do País e, 51 

caso fosse inviável, adotar-se a meta de IPCA+6%. Não houve acordo para a proposta 52 

de meta atuarial de IPCA+4%, resultando em dois votos a favor, sendo estes do 53 

Presidente do Instituto e da Diretora Administrativo-Financeira, e dois contrários, sendo 54 

estes dos Diretores de Saúde e de Previdência. A Conselheira perguntou se os 55 

investimentos em títulos do Tesouro poderiam ser considerados conservadores, 56 

respondendo positivamente o Assessor Alex. A Conselheira questiona a respeito da 57 

aplicação em Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), sendo que o Assessor Alex 58 

respondeu que este é um investimento conservador. A Conselheira lembrou que o 59 

Assessor Alex Trindade destacou em sua fala que as perdas que ocorreram em 2013 60 

são facilmente recuperáveis, destacando que isso acontece por se tratar de um Fundo 61 

de Aplicações novo. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior esclareceu que sua 62 
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visão é política nesta questão, sendo que no decorrer do ano, conforme as variações 63 

do mercado financeiro, tudo se definirá e, no seu entendimento, portanto, o Conselho 64 

Deliberativo precisa votar e confiar nos assessores técnicos, que estão fazendo com 65 

competência a sua parte, e apostar que tudo possa dar certo. O Conselheiro Paulo 66 

Renato Pereira Lima destacou que o cenário para 2014 é bem mais otimista, conforme 67 

explanação realizada. O Assessor Alex Trindade reforçou seu posicionamento, dizendo 68 

que, no período que vai até o ano de 2017, haverá condições de recuperar perdas, 69 

dependendo das estratégias que serão trabalhadas nas aplicações. O Conselheiro 70 

Paulo Renato Pereira Lima reforçou que, pela análise dos relatórios e pelo estudo que 71 

tem feito, existe sim a possibilidade de melhorar a Meta Atuarial. A Conselheira Iria 72 

Salton Rottuno perguntou para o Assessor Alex Trindade se existe um prejuízo em se 73 

ter uma Meta Atuarial de IPCA+4,0%, e acrescentou ainda que, no seu entendimento, a 74 

Meta não compromete os investimentos acima de 4,0%. O Assessor destacou que tudo 75 

vai depender do mercado financeiro no momento, tendo sempre o cuidado de se ter o 76 

menor risco possível. Frisou que seria muita irresponsabilidade afirmar que, subindo a 77 

taxa de IPCA+ 5% ou 6%, haveria uma recuperação até 2017.  O Conselheiro Paulo 78 

Lima reforçou seu pedido para que seja encaminhado ao Conselho Deliberativo a 79 

minuta do PLC do Comitê de Investimentos, a fim de que o mesmo possa acompanhar 80 

o trabalho feito pelos gestores com qualidade e conhecimento. O Conselheiro destacou 81 

a importância da participação do Conselho Deliberativo no Comitê de Investimentos. O 82 

Assessor Alex Trindade reforçou a sua disponibilidade para atender a todos e todas 83 

que se interessarem pelo assunto. VII) Pauta da próxima sessão: Continuação da 84 

pauta em Sessão Extraordinária. VIII) Encerramento: Foi, pela Senhora Vice-85 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas. Da qual, para constar, foi lavrada a 86 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 87 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-88 

Presidente. Sendo, no ato, convocada uma Sessão Extraordinária, para dar 89 

continuidade à pauta. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 90 

                           Sala Augusto de Carvalho, 05 de fevereiro de 2014.   91 

               92 

                 Eliana Alves Maboni,                              Márcia Elisa Pereira Trindade, 93 

                 Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     94 
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