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                                  ATA 361ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

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

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

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

Alegre – RS, realizou-se a quinta 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 do convidado Atuário, Francisco Humberto Simões 9 

Magro, do Assessor da Presidência, Alex Trindade, do Diretor de Previdência, Ari 10 

Lovera, e dos Conselheiros: Kátia Terraciano Moraes, Iria Salton Rotunno, Márcia 11 

Elisa Pereira Trindade, Marcio Antonio Farias, Paulo Renato Pereira Lima e Sylvio 12 

Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Cláudia Bacelar Rita foi substituída por seu 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: Daniela Fabiana Peretti, Cláudio Luís Martinewski, 16 

Fábio Duarte Fernandes e Heriberto Roos Maciel.  III) Leitura e aprovação da ata 17 

da sessão anterior: Não foi lida a Ata da sessão anterior. IV) Correspondências 18 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências 19 

Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta:  Dando continuidade 20 

às discussões envolvendo a Meta Atuarial e o PAI/2014, a Vice-Presidente Márcia Elisa 21 

Pereira Trindade passou a palavra para a Conselheira Iria Salton Rotunno, que 22 

relembrou a fala do Atuário Francisco Magro, quando afirmou que a taxa de juros no 23 

Brasil possui decréscimo, destacando um estudo de 2003 a 2005, época em que a 24 

média de juros era de 10%; de 2007 a 2010, em que era de 6%; e de 2011 a 2013, em 25 

que era de 2,6%, salientou, a Portaria nº 403/2008, que estabeleceu o seguinte: “a taxa 26 

real de juros deve ter como referência a Meta estabelecida para as aplicações na 27 

política dos RPPS, limitada ao máximo de 6% ano”. Lembrou que, em 2008, limitava-se 28 

o máximo de 6%, evitando assim diminuição das reservas financeiras, o que geraria um 29 

déficit financeiro. Em 2013, a Portaria nº 21, do MPS, no artigo 25, § 5º, disciplinava: “a 30 

taxa de juros utilizada na avaliação atuarial será condizente com a Meta estabelecida 31 
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na Política de Investimentos do RPPS em uma perspectiva de longo prazo”. Destacou 32 

que isso está acontecendo porque as taxas estão diminuindo ano a ano e as Políticas 33 

de Investimentos são anuais. Salientou que acha condizente que, no início do ano, 34 

época na qual é definida a Política Anual de Investimentos, se proceda uma avaliação 35 

das taxas de juros dos anos anteriores, destacando que o correto seria colocar uma 36 

taxa de juros baixa, pois, caso não se alcance, há como se compensar posteriormente. 37 

A Conselheira defendeu que não é preciso mudar a taxa de juros do cálculo atuarial, 38 

que é de longo prazo, frisando que não é necessário ter taxas iguais, mas sim 39 

condizentes. O Atuário Francisco Simões reafirmou sua opinião de que a taxa de juros 40 

do cálculo atuarial e do Comitê de Investimentos, não podem ser diferentes. Explicou o 41 

Dr. Francisco que o atuário é um gestor passivo, informando assim qual é a obrigação 42 

que o gestor tem em relação ao grupo de segurados; já o gestor de investimentos é um 43 

gestor ativo, destacando assim que as taxas têm que ser as mesmas, bem como o 44 

índice de inflação, porque pode haver necessidade da união dos ativos e passivos, 45 

para verificar quais são as aplicações de longo prazo e o quanto se pode aplicar, 46 

observando-se assim, no momento em que termina a aplicação, quais os recursos 47 

necessários para se pagar os benefícios, destacando, portanto, a importância de o 48 

índice de inflação e a taxa de juros serem ajustados conjuntamente.  A Conselheira Iria 49 

ressaltou que esta igualdade não é absoluta, já tendo havido distinção entre elas na 50 

própria Casa. O Atuário lembrou novamente que ela deve ser igual, podendo assim se 51 

fazer uma análise entre os ativos e passivos. O Assessor da Presidência, Alex 52 

Trindade, recordou o entendimento do Atuário em relação à redução das alíquotas, 53 

conforme disciplinado na Portaria nº 403/2008, sendo que esta redução só poderá 54 

acontecer depois de um conjunto de resultados superavitários na ordem mínima de um 55 

índice de 1.25%, pois, caso contrário, não há autonomia para redução.  O Assessor 56 

destacou que, quando se fala que o plano tem um número superior ao número atual de 57 

servidores, é porque se observa instrumentos da própria ciência atuarial, sendo que se 58 

levará em consideração a geração futura a partir da premissa de reingressos. Quando 59 

se trabalha com perspectivas de 75 anos, a geração atual de repartição simples, a 60 

tendência é que todos estarão aposentados.  Em relação à aplicação de 2013, em 4% 61 

ano, o Assessor destacou que ela foi a mais acertada de todas, pois ao estar com um 62 



 

 

 

 

 

CONSELHO DELIBERATIVO     
LIVRO Nº 5 

FLS.35                                                                        

 
35 

 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 

patamar de 6%, o resultado seria extremamente maior, já que hoje não se alcançou a 63 

rentabilidade. Frisou que no Conselho Deliberativo se está criando estratégias de 64 

recuperação deste passado, seja na taxa de IPCA + 4%. Declarou que a grande 65 

vontade é que nós possamos, num certo momento da história, garantir patamares de 66 

juros condizentes com o mercado internacional. O Diretor Ari Lovera destacou a 67 

importância de o Conselho Deliberativo observar a última Nota Técnica Atuarial de 68 

2013, porque está previsto na Resolução nº 403, em caso de a avaliação indicar déficit 69 

atuarial, quais são os procedimentos que devem ser adotados. Relatou, ainda, que já 70 

levou ao conhecimento da Diretoria Executiva o assunto. Nos artigos 18 e 19 da Nota 71 

Técnica Atuarial, não só no aspecto superavitário, mas também no aspecto do déficit 72 

atuarial, encontram-se as providências que devem ser tomadas, verificando assim o 73 

plano de amortização sugerido pelo atuário. Frisou a importância de o Conselho 74 

Deliberativo fazer uma diligência para ter acesso a esses documentos, a fim de que se 75 

possa fazer um estudo. A Vice-Presidente Márcia Elisa Pereira Trindade agradeceu a 76 

presença de todos e, em especial, do convidado Atuário Francisco Simões Magro. O 77 

Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima sugeriu que seja feito um cronograma para 78 

estudar os assuntos envolvendo o Cálculo Atuarial, o PAI, bem como outros assuntos 79 

ligados aos mesmos. O Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva sugeriu que seja 80 

pautado para as próximas sessões um estudo envolvendo a avaliação atuarial 2011, 81 

2012 e 2013. A Conselheira Iria Salton Rotunno reforçou a importância de discutir e 82 

votar o PAI/2014, para depois abrir as discussões referentes ao Cálculo Atuarial. VII) 83 

Pauta da próxima sessão: Não foi definida a pauta da próxima sessão. VIII) 84 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, 85 

encerrada a sessão às 17 horas e 10 minutos. 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.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 89 

                           Sala Augusto de Carvalho, 26 de fevereiro de 2014.   90 

               91 

                 Eliana Alves Maboni,                              Márcia Elisa Pereira Trindade, 92 

                 Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     93 

 94 
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