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                                  ATA 358ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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 segunda 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: Kátia Terraciano Moraes, Iria 9 

Salton Rotunno, Márcia Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo 10 

Renato Pereira Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Cláudia Bacelar 11 

Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. Conforme 12 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 13 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências: Daniela Fabiana 14 

Peretti, Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes e Heriberto Roos 15 

Maciel.  III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a Ata da 16 

sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 17 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 18 

VI) Pauta:  Dando continuidade às discussões sobre o PAI 2014, sobre a apresentação 19 

do Assessor Alex Trindade, o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva questionou ao 20 

Assessor acerca das estratégias adotadas pelo Instituto quanto às aplicações 21 

financeiras do Fundo, sobre prazos de aplicações e sobre o tempo que levará o 22 

FUNDOPREV para efetuar os primeiros desencaixes programados, ou seja, quando 23 

começará a pagar os benefícios. O Assessor Alex Trindade referiu que há, nas 24 

aplicações, títulos com juros pré-fixados. Sugeriu esclarecendo que, normalmente, o 25 

tempo de exposição dos títulos gira em torno de 580 dias, sendo que, em relação aos 26 

títulos de renda variável, há aplicações que ficam em exposição por até 35 dias, 27 

dependendo da volatilidade dos papéis. Quanto ao início dos pagamentos de 28 

benefícios programados, asseverou que havia a previsão de que isso ocorresse em 20 29 

anos, a partir de 2011, que seriam os pagamentos às professoras, mas em razão de 30 

ingressos de servidores em concursos recentes, que já vinham com tempo a ser 31 
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computado, há a previsão de que os primeiros desencaixes passem a ser feitos antes, 32 

por volta de 2022. Salientou que já são pagos benefícios pelo Fundo, como salário- 33 

maternidade e auxílio-doença, por exemplo, e que o Quadro de Segurados do Fundo 34 

aumentou bastante em razão dos novos ingressos, estando hoje em torno de doze mil 35 

servidores. O Conselheiro Luís Fernando, em continuidade às suas indagações, fez um 36 

apanhado sobre pontos referidos no Processo do PAI 2013, dizendo que naquele 37 

Processo, na reconsideração apresentada ao Presidente do Instituto no sentido de 38 

mudar a meta atuarial do PAI 2013, de 6% para 4%, os argumentos foram, entre 39 

outros, a redução da taxa Selic para 7,5% e a perspectiva de que ela permaneceria 40 

nesse patamar, projetando-se um começo de elevação para o terceiro trimestre de 41 

2014; a política de incentivos do Governo Federal; a influência da decisão do Governo 42 

italiano em relação à sua permanência na zona do Euro. Referiu o Conselheiro Luís 43 

Fernando que hoje se tem presente que os cenários projetados não se concretizaram, 44 

enfatizando que, no final de 2013, a taxa Selic já estava em 10% e acrescentou, 45 

referindo, ainda, que a quase totalidade dos Fundos no País preferiu continuar com 46 

suas metas em 6%, mencionando também a orientação do Conselho Nacional de 47 

Previdência Complementar, no sentido de que quedas nas metas atuariais fossem 48 

mitigadas até 2018, de forma que as reduções se dessem à razão de 0,25% por ano, 49 

até chegar em 4,5%, em 2018, conforme a evolução dos cenários. O Assessor Alex 50 

Trindade reforçou sua posição de que há necessidade de se permanecer com a meta 51 

atuarial em 4%, entendendo, inclusive, que a própria elevação da taxa Selic justifica a 52 

adoção da meta em 2013. Ressaltou o Assessor que o Cenário de incertezas de 2013 53 

continua presente em 2014 e que a inflação não está controlada, a ponto de 54 

declarações do Ministro da Fazenda apontarem preocupação neste ponto. O 55 

Conselheiro Luís Fernando perguntou sobre a proposta de alteração no percentual de 56 

aplicação em renda variável, sendo reafirmado pelo Assessor Alex Trindade que há a 57 

proposta de se elevar o percentual, que está em 10%, para 12,5%, a fim de possibilitar 58 

a busca de aplicações que possam otimizar os recursos. O Conselheiro Luís Fernando 59 

frisou que o PAI 2012 fixava uma meta de 6%, já a Nota Técnica Atuarial constante no 60 

Processo do PAI, formulada em setembro de 2012, exibia a meta de 4%, no plano 61 

previdenciário, e de 0% no plano financeiro, sendo que a meta afinal proposta para o 62 
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PAI 2013 foi de 4%, questionando se o PAI tem como suporte a NTA ou se é o cálculo 63 

atuarial efetivado a partir da meta estabelecida no PAI. O Assessor Alex Trindade 64 

esclareceu que o cálculo atuarial e o PAI são realidades distintas, de modo que a meta 65 

apontada no plano financeiro diz respeito ao regime de repartição simples, que não tem 66 

projeção de investimentos. Justificou que a taxa aplicada no cálculo atuarial é sempre 67 

correspondente àquela do plano de investimentos, não sendo possível descasar uma 68 

coisa da outra. Questionado se, então, primeiro é definida a política de investimentos e 69 

depois a NTA, o Assessor Alex respondeu que quando tem as duas ao mesmo tempo 70 

sim, e que, no caso do cálculo atuarial de 2012, havia uma decisão do Governo, de 4%, 71 

e só replicou no cálculo. Questionado, ainda, acerca do fato de que o PAI 2012 tinha 72 

meta de 6%, o PAI 2013 foi para 4% e a NTA, feita em setembro de 2012, foi de 4%, o 73 

Assessor explicou que isso provém da orientação do Governo e que a alíquota dos 74 

servidores já estava em 13,25%, sendo que qualquer impacto para aumento das 75 

contribuições teria impacto exclusivamente na parte patronal. A Conselheira Iria Salton 76 

Rotunno solicitou um aparte para mencionar que a Portaria MPS, cuja publicação foi 77 

em 18/01/2013, em seu artigo 25, diz que a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial 78 

será condizente com a meta estabelecida na Política de Investimentos numa 79 

perspectiva de longo prazo. Acrescentou a Conselheira Iria que o PAI pode mudar a 80 

meta anualmente e que o cálculo é uma previsão para 75 anos. Relembrou, por fim, 81 

que a discussão no momento diz respeito apenas ao PAI 2014 e não ao cálculo 82 

atuarial, sendo que este deve ser estudado em outro momento. VII) Pauta da próxima 83 

sessão: Continuação da discussão do PAI e do Cálculo Atuarial.  VIII) Encerramento: 84 

Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, encerrada a sessão às 85 

17 horas. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 86 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 87 

Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 88 

                           Sala Augusto de Carvalho, 05 de fevereiro de 2014.   89 

               90 

                 Eliana Alves Maboni,                              Márcia Elisa Pereira Trindade, 91 

                 Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     92 
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