Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 09.12.14.

Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze reuniu-se o Conselho de
Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro –
Rioprevidência - na sua sede, à Rua da Quitanda, número cento e seis, terceiro andar,
com a presença de treze membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a
presença de quórum, instalou-se a Reunião, presidida pelo Senhor Sérgio Ruy Barbosa
Guerra Martins, Presidente do Conselho e secretariada pela Representante dos Segurados
do Poder Executivo, Senhora Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião,
encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: Deliberações: Item Um.
Eleição

de

Presidente,

Vice-Presidente,

Primeiro

Secretário

e

Segundo

Secretário do Conselho de Administração, conforme previsto no Regimento
Interno do CONAD. Item Dois. Aprovação do Plano Anual de Investimentos
(PAI). Item Três. Autorização para novas operações nos mercados nacional e
internacional.

Informes:

Item

Um.

Evolução

dos

Benefícios.

Item

dois.

COMPREV. Item Três. Auditoria de Benefícios. Item Quatro. Operação Cessão de
Créditos de Royalties e Participações Especiais. O Presidente do Conselho de
Administração, Senhor Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, iniciou a reunião agradecendo
a presença dos Conselheiros e, após as considerações iniciais, passou a palavra ao
Diretor-Presidente do Rioprevidência, Senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, que iniciou a
apresentação do Item Um da pauta de Deliberações. Verificada a presença de quórum,
o Diretor-Presidente do Rioprevidência, Senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, propôs a
manutenção dos membros eleitos anteriormente para as funções de Presidente, VicePresidente, Primeiro-Secretário e Segundo Secretário do Conselho de Administração:
Senhor Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Senhor Camilo Ribeiro Rulière, Senhora
Francisca Rodrigues Talarico e Senhor Roberto Lúcio Cordeiro, respectivamente. Todos os
Conselheiros presentes se manifestaram a favor da recondução dos membros às suas
funções. Item Dois. O Senhor Gustavo Barbosa lembrou aos Conselheiros que o
Rioprevidência possui dois Fundos: o Financeiro e o Previdenciário. Este último
capitalizado, constituído a partir de setembro de dois mil e treze, evidenciando, assim,
políticas

de

investimento

diferenciadas.

O

Diretor-Presidente

do
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apresentou a proposta do Plano Anual de Investimentos para o ano de dois mil e quinze,
com todas as parametrizações dos dois Fundos, e enfatizou que, em termos de política
de alocação de ativos, o Fundo manterá uma política conservadora, privilegiando a
compra de Títulos Públicos Federais. O Presidente do Conselho colocou o item em
votação. Os Conselheiros presentes aprovaram o PAI para o ano de dois mil e quinze. O
Senhor Gustavo Barbosa passou ao Item Quatro da pauta de Informes. Segundo o
Diretor-Presidente do Rioprevidência, diferentemente da operação de captação de
recursos anterior, os representantes da Autarquia e do Governo do Estado ficaram
concentrados em Nova Iorque, atendendo às demandas por conferência. O Senhor
Gustavo Barbosa explicou que a demanda do book (livro de ofertas dos investidores) foi
de aproximadamente dois bilhões de dólares norte-americanos, por títulos com prazo de
doze anos a uma taxa de seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano. A captação, no
entanto, foi de um bilhão e cem milhões de dólares norte-americanos. O DiretorPresidente do Rioprevidência esclareceu que o Fundo foi o único ente brasileiro a emitir
no exterior desde setembro de dois mil e quatorze, e cientificou que o Rioprevidência irá
receber, no mês de janeiro de dois mil e quinze, dois prêmios concedidos pela Latin
Finance, em função da estrutura financeira realizada para as operações. O Senhor
Gustavo Barbosa apresentou outros números da operação: o valor líquido captado para o
Rioprevidência, após os descontos de amortização de debêntures, de comissão fixa de
estruturação e de Debt Service Account. Segundo o Diretor-Presidente da Autarquia,
esse valor será direcionado para o pagamento da folha de benefícios do mês de
dezembro. O Senhor Gustavo Barbosa retomou, então, a pauta de Deliberações. Item
Três. O Diretor-Presidente do Rioprevidência apresentou o índice de cobertura da
operação e o fluxo de caixa diário do Fundo Financeiro. De acordo com o Senhor Gustavo
Barbosa, de junho a dezembro do corrente ano foi verificada uma redução de dezenove
vírgula trinta e dois por cento na previsão de arrecadação referente a royalties e
participações especiais, devido à queda do brent do petróleo, mesmo havendo
depreciação da taxa de câmbio. O Conselheiro lembrou, ainda, que o valor para a
captação autorizado por este Conselho de Administração e pela Assembleia Legislativa do
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Estado do Rio de Janeiro foi de nove bilhões e trezentos milhões de reais, já tendo sido
utilizados oito bilhões quatrocentos e quarenta milhões de reais; e que, dos cinco bilhões
de dólares norte-americanos previstos no Programa de Captação com Grau de
Investimento, quatro bilhões e cem milhões de dólares já foram utilizados, restando
novecentos milhões de dólares ou dois bilhões trezentos e quarenta milhões de reais, se
convertido à taxa de dois reais e sessenta centavos. Dessa forma, o saldo para nova
autorização seria a diferença entre o saldo do Programa de Captação, no valor de dois
bilhões trezentos e quarenta milhões de reais, e oitocentos e sessenta milhões de reais,
valor que já havia sido autorizado pelo CONAD e pela ALERJ, totalizando o valor
arredondado de um bilhão e quinhentos milhões de reais. O Senhor Gustavo Barbosa
solicitou, assim, autorização do CONAD para a captação de mais um bilhão e quinhentos
milhões de reais. O Presidente do Conselho colocou o assunto em votação, sendo a
captação deste valor para novas operações nos mercados nacional e/ou internacional
aprovada pelos Conselheiros presentes, após autorização legislativa. O Presidente do
Rioprevidência passou ao Item Um dos Informes, e passou a palavra ao Diretor de
Seguridade do Fundo, Senhor Roberto Moisés dos Santos. O Diretor de Seguridade do
Rioprevidência apresentou dados da evolução dos benefícios no mês de novembro: o
Fundo tinha noventa e um mil setecentos e doze pensionistas e cento e sessenta e dois
mil setecentos e dezesseis aposentados, totalizando duzentos e cinquenta e quatro mil
quatrocentos e vinte e oito beneficiários. O Senhor Roberto Moisés dos Santos informou
que a folha total de benefícios alcançou o valor de um bilhão cento e nove milhões e
duzentos e sessenta mil reais; a folha de aposentadoria do Executivo totalizou seiscentos
e sessenta e cinco milhões duzentos e setenta mil reais; a folha de pensão atingiu o valor
de duzentos e sessenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil reais; e a dos Poderes
somou cento e setenta e oito milhões duzentos e quarenta mil reais, incluídos
aposentados e pensionistas. O Diretor de Seguridade informou que a auditoria de filhas
maiores solteiras está terminada, e exibiu a quantidade de pensionistas por prefixo:
quarenta e três por cento são viúvos; vinte e oito por cento são filhas maiores solteiras;
dez por cento são companheiros; oito por cento correspondem a filhos menores; três por
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cento são legatários; três por cento são inválidos, e outros três por cento equivalem a
cotistas; um por cento são filhos universitários e outro um por cento correspondem a
dependentes. Segundo o Senhor Roberto Moisés, os valores gastos com viúvas
correspondem a cinquenta e um por cento da folha de pensão, totalizando duzentos e
sessenta e cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil reais. O Senhor Gustavo
Barbosa lembrou que, em média, há entrada de duzentos pensionistas e de trezentos
aposentados por mês na folha de benefícios. Também foi informado de que existe
parecer da Procuradoria Geral do Estado de que apenas uma parte dos legatários poderia
ser objeto de auditoria, apesar de este tipo de benefício já haver sido considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade duzentos e quarenta dígito seis. O Senhor Roberto Moisés dos
Santos informou que cinquenta e quatro por cento dos pensionistas têm idade acima de
sessenta anos, e passou ao quadro comparativo do reajuste de pensões: sessenta e uma
mil, quatrocentas e cinquenta e nove pensões foram reajustadas pela paridade com
servidores ativos, totalizando cento e setenta e um milhões setecentos e oitenta e oito
mil reais, e vinte e nove mil duzentas e sessenta e oito pensões sofreram reajuste pelo
INPC, o equivalente a noventa e dois milhões seiscentos e sessenta e oito mil reais. Item
Dois. O Senhor Roberto Moisés dos Santos informou que a Receita de Compensação
Previdenciária acumulada até o mês de novembro foi de setenta e nove milhões
oitocentos e quarenta mil reais, e passou aos dados da segregação de massa,
estabelecida no Fundo a partir do dia quatro de setembro de dois mil e treze para os
novos servidores concursados: no mês de outubro, o Fundo Previdenciário possuía doze
mil e oitocentos servidores. Destes, seis mil setecentos e setenta e oito eram da
Secretaria Estadual de Educação. Com relação às contribuições previdenciárias patronal e
de servidores, o Fundo possuía no mês de outubro nove milhões novecentos e setenta e
cinco mil reais. O Diretor de Seguridade do Rioprevidência informou que oitenta vírgula
vinte e cinco por cento dos componentes do Fundo Previdenciário têm menos de
quarenta anos de idade, e que houve três óbitos de servidores inscritos neste Fundo,
cujas pensões já estão sendo pagas. Item três. O Senhor Roberto Moisés dos Santos

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 09.12.14.

apresentou dados da Auditoria de Benefícios da Autarquia. De acordo com o Diretor de
Seguridade, a quantidade de Filhas Maiores no mês de novembro totalizou vinte e cinco
mil cento e setenta e três beneficiárias, o equivalente a uma redução de dezoito por
cento na quantidade de pensionistas em relação ao mesmo período do ano anterior, e a
uma economia anual de duzentos e quarenta milhões de reais. Segundo o Senhor
Roberto Moisés dos Santos, as próximas etapas da Auditoria do Fundo serão as de
legatários e as de viúvas. O Senhor Sérgio Ruy Barbosa elogiou a atuação da Diretoria do
Rioprevidência com a eficácia evidenciada por números e por relatórios. Segundo o
Presidente do CONAD, esse êxito é definido pelo alinhamento de funções da Autarquia.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho de
Administração, Senhor Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, e eu, Primeira Secretária,
Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo Presidente e
por todos os Conselheiros presentes.

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
Secretário de Estado de Fazenda

Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias
Secretário de Estado da Casa Civil

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 09.12.14.
Continuação das assinaturas dos presentes na 63ª Reunião Ordinária do Conselho de
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Francisco Caldas de Andrade Pinto
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Nilson Bruno Filho
Defensor Público Geral do Estado
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Roberto Lucio Cordeiro
Representante da ALERJ

Marcelo Alves Martins Pinheiro
Representante do TCE

Jorge Vacite Filho
Representante dos Segurados do Ministério Público

Wilma de Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo
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