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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 083          Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às quinze horas e 

trinta minutos iniciou a reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal 

Previdenciário na sala de reuniões do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado na Av. João Correa, 1350 - quarto 

andar. Presidiu a mesa o Presidente Everton Almeida Del Rio e Ari Mocellin como 

Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ANDRÉIA Nunes; ARI Mocellin; 

ANDERSON Etter; EVERTON Almeida Del Rio; SILVIA Helena Leuck; ARIANA 

Viganicco da Silva e a conselheira suplente ROSA Maria Barbosa; IAPS: ADRIANA 

Mussini Lisbôa - Diretora Geral em Exercício, conforme livro de presença. Acrescida 

dos convidados: Atuário José Guilherme FARDIN e sua Assistente Andréia; Ederson 

Elias Peters MONTEIRO – contabilista da Prefeitura de São Leopoldo; CARLOS do 

Controle Interno da Prefeitura de São Leopoldo e Luiz Fernando Heylmann 

Secretário da Fazenda de São Leopoldo. Presidente abriu os trabalhos sem a 

leitura de Atas anteriores de número 082, 202, 203 que será ser feita 

futuramente. EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: não houve. 

Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: ouvir os 

argumentos do Atuário sobre seu Estudo Atuarial – Segregação de Massas – 

Base trinta e um de dezembro de dois mil e dez para o Regime Próprio de 

Previdência Social. Everton pede a Adriana mostre a “notificação de irregularidade 

atuarial datada de trinta e um de agosto de dois mil e dez emitida pelo Ministério 

da Previdência”. Everton consulta Fardin sobre essa notificação. Fardin argumenta 

que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de São Leopoldo envolve 

valores elevados. E que a metodologia empregada em época passada por ele e 

antecessora não é o ideal, pois é direcionada para previdência com custos mais 

baixos. E que o Ministério da Previdência Social do Brasil está mudando as regras 

de controle e fiscalização. Pois a idade média dos servidores do RPPS de São 

Leopoldo é 40 anos. É idade muito alta e não é boa para o RPPS. Pois emprega 

Crédito Unitário que não é mais empregado nos RPPS. Por isso usou o método de 

idade de ingresso no serviço público e que por isso já sai com déficit de cento e 

oitenta e nove milhões de reais. Que penaliza a Prefeitura que deve aumentar em 

uns dez por cento a alíquota patronal. Everton pergunta ao Fardin: quantos 
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atuários especializados em RPPS há no Rio Grande do Sul? Resposta: talvez uns 

três. Everton pergunta ao Fardin: não deveria ter sido implantado em 2008 essa 

segregação? Resposta: diz que não. Pois os RPPS tem rotatividade de pessoal 

menor e é o que o Ministério da Previdência indica a ser feito para tais regimes 

previdenciários. Everton questiona a Fardin: se os vários termos de confissão de 

divida da Prefeitura com seus reparcelamentos contribuíram para a situação atual? 

Fardin diz que não pois valores entram como abatimento. Ari pergunta a Fardin: 

sua avaliação de dois mil e dez consta que a alíquota patronal deveria subir zero 

virgula sessenta e sete por cento e ao mesmo tempo sugere manter até o ano 

seguinte para ver como ficava a situação. Fardin diz que o que houve foi a mudança 

de método empregado na projeção de cenário para aposentadorias e pensões. 

Monteiro pergunta a Fardin: o IAPS desde o início não recebia valores; e para 

compensar as perdas recebeu o prédio da Câmera como pagamento; recebeu 

terrenos, hoje invadidos; vendeu sua sede na Marques do Herval; os primeiros 

inativos nunca contribuíram para o IAPS; os primeiros governos municipais 

(Prefeitos) pagam cinco por cento referente a parte do servidor e outros dez por 

cento da parte patronal. Fardin diz que a sugestão de segregação de massas não é 

a única solução para a situação. Adriana diz que Prefeitura não tem condições de 

arcar com mais nove virgula oito por cento sobre a parte patronal, resultando em 

uns vinte e dois por cento e que Prefeito pode dissolver o IAPS, optando por 

repassar os valores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Andréia diz que 

em dois mil e nove conselheiros aceitaram a sugestão do atuário para reduzir a 

alíquota patronal em torno de quatorze por cento para uns doze por cento. E agora 

está fadada a falência do RPPS? Prefeitura parcela a divida para com o IAPS e 

reparcela novamente e que agora por uma simples mudança de metodologia temos 

um déficit de cento e oitenta e nove milhões de reais. Tornando o cenário projetado 

inviável. Fardin diz que alíquota patronal terá que aumentar mesmo optando pela 

segregação de massas sugerida no Estudo Atuarial apresentado. Monteiro pergunta 

a Fardin: terá que aumentar em dois mil e onze a alíquota patronal? Resposta: não. 

Ariana pergunta a Fardin: por dois valores em fundos distintos? Adriana responde: 

é que um fundo terá uns oitenta por cento de servidores e o outro uns vinte por 

cento de servidores que se extinguirá. Fardin complementa: novos servidores 

contratados trarão passivo atuarial, pois são mais idosos quando ingressam no 

serviço público em relação aos do RGPS. Dá como exemplo as aposentadorias que 
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ocorrerão em cinco anos terá dez vírgula oito por cento de alíquota patronal e em 

dez anos subirá para doze vírgula noventa e um por cento. Diz que o Fundo 

Financeiro arcará com os atuais aposentados e pensionistas que ingressaram no 

serviço público até trinta e um de dezembro de dois mil e seis. E que terá que fazer 

a cada ano dois cálculos atuariais; um para cada fundo (financeiro e 

previdenciário). Ressalta que no fundo financeiro não entra mais ninguém. Ariana 

pergunta a Fardin: é possível criar fundo onde a Prefeitura paga um por cento? 

Resposta: sim. Andréia pergunta a Fardin: o PREVIMPA de Porto Alegre, similar ao 

IAPS, optou por tal segregação? Resposta: sim, PREVIMPA está com ótima saúde 

financeira. Andréia interrompe e QUESTIONA que em Porto Alegre os servidores 

segregados tiveram o aumento da contribuição previdenciária. Questiona ainda se 

há a possibilidade dos servidores, por estarem em fundos diferentes pagarem 

alíquotas diferentes. Fardin diz que pesquisará, mas que casos são raros, isolados. 

Não há novas regras para aposentadoria de servidores que estiveram nesse modelo 

de segregação. Everton pergunta a Fardin: Fundo Especial de Reserva com valores 

dos termos de confissão de dívidas previdenciárias da Prefeitura pode ser criado? 

Resposta: sim. Rosa pergunta a Fardin: o que gerou o presente déficit de cento e 

oitenta e nove milhões de reais? Resposta: foi a metodologia empregada e que 

Ministério da Previdência sugere adotar, pois está aumentando a fiscalização dos 

RPPS. Ariana pergunta a Fardin: cento e oitenta e nove milhões de reais são o que? 

Resposta: déficit. É reserva menos o saldo em caixa. Everton pergunta a Fardin: o 

cálculo atuarial de dois mil e oito originou o déficit teve erro? Resposta: não tem 

nada a ver com erro de cálculo e sim de método usado. A nova metodologia fez 

aparecer o déficit. Como mantive o modelo da atuária de Cuiabá, não foi 

diagnosticado esse cenário. Somente agora seguindo a nova orientação indicada 

pelo Ministério da Previdência é que acusou o déficit. O RPPS deve acatar essa 

metodologia para manter a saúde do RPPS. E o Ministério da Previdência só se 

manifestou em dois mil e dez e deve regulamentar sua implantação aos demais 

RPPS. Everton pergunta a Adriana: porque conselheiros devem decidir isso hoje? 

Resposta: o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciário vence de 26 de 

junho. Fardin constatou erro no seu Estudo graças aos questionamentos feitos pela 

Ariana e encaminhará dia dez de junho a Adriana o novo Estudo Atuário. Que não 

há insuficiência em dois mil e quarenta e cinco conforme previsto. Monteiro 

pergunta a Fardin: a legislação muda e evolui e alíquota pode baixar? Resposta: a 
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tendência é desatrelar os RPPS ao RGPS. Monteiro diz que independente da 

situação terá que pagar os aposentados. Fardin diz que Ministério da Previdência 

sugeriu fazer segregação. Mas RPPS pode escalonar a alíquota sugerida e empurrar 

para outras gestões achar solução mais plausível. Everton pergunta a Fardin: faria 

exposição aos servidores as razões da mudança caso o Conselho decida levar a 

consulta popular? Resposta: sim. Andréia sugere audiência pública para decidir 

sobre segregação. Adriana diz que se conselho não aprovar o Estudo do Atuário 

cessará o repasse de verbas federais pois CRP não será liberado. Adriana diz que 

Ariana mesmo estando presente não poderá votar. Rosa diz que Ariana é diretora 

do HC e sempre relatou a ela o que acontecia nas reuniões do CMP-IAPS e por isso 

pediu que ela viesse hoje na reunião, porque é melhor capacitada a questionar. 

Everton agradece a presença dos convidados. Todos saíram da sala de reuniões por 

volta das dezessete horas. Everton colocou em votação a aprovação do Estudo 

Atuarial. A modalidade definida é nominal e deverão se manifestar por qual 

modalidade opta: a favor da alíquota patronal suplementar patronal de nove 

vírgula oito por cento ou segregação de massas. Andréia diz que é contrário a 

votação dos dois modelos ou de qualquer votação sem saber a opinião do segmento 

o qual ela representa. Sugerindo novamente audiência publica. Anderson diz que é 

contrário a alíquota suplementar e é favorável a segregação de massas; Rosa 

solicita audiência pública; Silvia quer audiência pública; Everton pede 

encaminhamento para audiência pública e é contrário a alíquota suplementar; Ari 

quer audiência pública. Everton decide que somos contra alíquota 

suplementar e que deve haver audiência pública com servidores para 

escolha da opção. Adriana pede ao Everton que disponibilize ata para levar ao 

conhecimento do Prefeito da decisão do Conselho Municipal Previdenciário – CMP. 

Adriana colocou que os conselheiros estão fugindo à responsabilidade  ao 

solicitarem a audiência pública. Conselheiros justificaram que pela dimensão do 

problema e como meros representantes gostariam que os demais servidores 

tivessem a oportunidade de conhecerem o problema e a solução proposta antes de 

qualquer aprovação pelos conselheiros. Os conselheiros querem repartir as 

responsabilidades e não fugirem das atribuições do Conselho. Andréia rebate 

Adriana que no momento da aprovação da diminuição da alíquota patronal em 2009 

quando era Presidente do CMP-IAPS os cálculos demonstravam excelente saúde 

financeira do RPPS, que os conselheiros, pelos cálculos atuariais até então 
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apresentados. Andréia difundiu entre seus colegas de profissão que o IAPS estava 

muito bom, e agora terá que dizer o contrário. Rosa questiona a possibilidade de 

responsabilizar civilmente a empresa que fez o cálculo em 2008. Que a empresa se 

defende de que a atuária que assinou o cálculo já foi demitida, mas que isso não 

tira a responsabilidade da empresa. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar 

a reunião foi encerrada pelo Presidente Everton às dezessete horas e trinta 

minutos. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, 

discutida e aprovada, foi assinada em cinco de julho de dois mil e onze pelo 

Presidente e Secretário.  


