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ATA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 2 

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar 3 

do prédio, nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 4 

terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando 5 

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela 7 

Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Álvaro de 8 

Medeiros, Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Delmar Pacheco 9 

da Luz, Édino José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera 10 

Maria Lessês. O Conselheiro Antonio Alberto Andreazza foi substituído por sua suplente 11 

Eni Cavalheiro Ferreira. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada 12 

para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências 13 

justificadas: Carlos Eduardo Prates Cogo e Antonio Vinícius Amaro da Silveira. III) 14 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não foi lida a ata da sessão anterior. IV) 15 

Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 16 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando 17 

abertura à sessão ordinária, o Presidente Luís Fernando deu as boas-vindas ao Diretor de 18 

Previdência Ari Lovera, à Equipe do Banco do Brasil e aos Atuários do Instituto, bem como 19 

a todos os presentes na sessão e, de imediato, passou a palavra para o Diretor Ari 20 

discorrer sobre o item da pauta que trata da apresentação da Avaliação Atuarial/2017, 21 

base/2016. O Diretor Ari discorreu em relação à importância de trazer ao conhecimento dos 22 

Conselheiros o resultado da Avaliação Atuarial, pois são requisitos para renovação do 23 

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, sendo que o atual está vigente até o 24 

próximo dia 19/08/2017, devendo ser renovado a partir de então por mais 6 (seis) meses. 25 

Destacou que um dos requisitos é o Resultado de Avaliação Atuarial, que será apresentado 26 

pelos Assessores do Banco do Brasil, e relembrou que a Lei nº 12.395/2005 estabelece que 27 

cabe ao Conselho Deliberativo a apreciação e aprovação da Nota Técnica e Atuarial e do 28 

demonstrativo. O Assessor da Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil, Sr. 29 

Felipe Araldi, fez uma explanação referente ao cenário 2017, destacando informações e 30 

projeções a respeito dos fundos capitalizados, taxa de juros, equacionamento de déficits, 31 

análise do equilíbrio financeiro e atuarial, reforma da previdência e outros assuntos. Na sua 32 

explanação, fez constar que foram adotadas premissas em conformidade com a Portaria 33 
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403/2008, e semelhantes às adotadas na avaliação atuarial anterior, base 2015. Ressaltou 34 

que o número de segurados no regime previdenciário evidenciados em 31/12/2016 era de 35 

19.471 servidores ativos, 2 aposentados e 19 pensionistas no Fundoprev Civil, e 3.959 36 

militares ativos no Fundoprev Militar. Já no regime financeiro, pontuou que o número de 37 

segurados ficou em 227.954 segurados civis, sendo 76.280 servidores ativos, 118.600 38 

aposentados e 33.074 pensionistas, bem como 50.632 segurados militares, sendo 15.089 39 

militares ativos, 23.129 aposentados e 12.414 pensionistas. Apresentou quadros 40 

demonstrativos do perfil dos segurados em cada regime, de acordo com as informações 41 

coletadas junto ao RH-E, salientando da necessidade de atualização dos dados dos 42 

servidores, para otimização na avaliação. Discorreu mais sobre o passivo atuarial, sobre o 43 

plano de custeio anual e sobre o déficit apontado na avaliação. De acordo com a avaliação, 44 

o déficit atuarial do RPPS está em R$ 934,53 milhões no Fundoprev Civil e em R$ 366,72 45 

milhões no Fundoprev Militar. No tocante ao regime financeiro, o déficit atuarial foi 46 

apontado em 228,50 bilhões em relação aos servidores civis e R$ 101,36 bilhões em 47 

relação aos servidores militares. Ressaltou, afinal, que as informações, as projeções e as 48 

alíquotas sugeridas na avaliação poderão sofrer modificações ao longo do tempo em razão 49 

de mudanças no perfil etário, previdenciário, salarial ou familiar dos segurados e que a 50 

cada ano é verificada a posição atuarial dos regimes, justamente pela adição de novas 51 

informações. Os Conselheiros fizeram algumas perguntas que foram respondidas pelo 52 

Assessor Felipe Araldi, juntamente com o Atuário da Presidência do IPERGS, Sr. Pedro 53 

Almeida. Entre os assuntos discutidos, os Conselheiros destacaram a importância do 54 

equilíbrio financeiro atuarial. O Presidente Luís Fernando se referiu ao “Certificado do 55 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA”, salientando que dito 56 

documento exige a assinatura, além dos responsáveis pelo ente, do Presidente do 57 

Conselho Deliberativo como forma de confirmar os dados da avaliação atuarial. Todavia, 58 

ponderou da necessidade de apreciação do mérito, pelo Colegiado, dos processos formais 59 

que tratam das avaliações atuariais e reforçou que deve a matéria que trata do assunto vir 60 

em forma de processo, para ser devidamente apreciada, recebendo assim a análise formal 61 

e aprovação pelo Conselho Deliberativo, conforme competência definida na Lei nº 62 

12.395/05. Neste sentido solicitou, junto aos Atuários do IPERGS, que o processo formal 63 

seja encaminhado para análise do Colegiado, ressaltando que, caso haja aprovação de 64 

mérito diferente do informado na DRAA, tal circunstância deverá ser objeto de retificação no 65 

referido demonstrativo. VII) Pauta da próxima sessão: Não ficou definida a pauta da 66 
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próxima sessão. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 67 

às 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto 68 

de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 69 

Secretária, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 70 

                                               71 

Sala de reuniões, 26 de julho de 2017. 72 

 73 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 74 

                   Secretária                                                        Presidente 75 

 76 


