ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 15.08.2019

Ao décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez
horas e trinta minutos, na segunda chamada, reuniu-se o Conselho de
Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de
Janeiro – Rioprevidência – na sala de reuniões localizada na Buenos
Aires, número vinte e nove, com a presença de oito membros, conforme
lista de presença anexa. Constatada a presença de quórum, instalou-se
a reunião, presidida pelo representante da Secretaria Estadual de
Fazenda, Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e secretariada
pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Conselheira
Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada
previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: Deliberações. Item Um.
Aprovação da taxa de juros do fundo previdenciário. Informes.
Item

Um.

Apresentação

da

taxa

interna

de

retorno

dos

investimentos do Rioprevidência. Item Dois. Revisão do Código
de Ética dos Servidores do Rioprevidência. Item Três. Assuntos
gerais. O Presidente do CONAD, Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de
Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais
conselheiros e passou ao Item Um da pauta de Deliberações. O
Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho passou a palavra ao DiretorPresidente do Rioprevidência, Conselheiro Sergio Aureliano Machado da
Silva. O Conselheiro Sergio Aureliano disse que, por lei, o CONAD
precisa aprovar a taxa de juros, referente aos investimentos do plano
previdenciário e ao cálculo atuarial. Segundo o Diretor-Presidente do
Rioprevidência, a taxa é definida no Comitê de Investimentos da
Autarquia para o plano previdenciário, uma vez que no plano financeiro
ela sempre equivale a zero. O Conselheiro Sergio Aureliano passou a
palavra ao Diretor de Investimentos, senhor Aloisio Villeth Lemos. O
senhor Aloisio Lemos explicou que a proposta é de manutenção da meta
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da taxa de juros do fundo previdenciário em INPC mais cinco por cento
ao ano, conforme apresentação anexa. O Conselheiro Sergio Aureliano
ressaltou que a taxa impacta diretamente a avaliação atuarial, e que, se
a taxa for reduzida, serão aumentadas as provisões matemáticas do
plano. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho demonstrou preocupação
com os riscos. O Diretor de Seguridade, senhor Halan Morais, explicou
que naturalmente, a taxa será decrescida de cinco por cento em todos
os RPPS do país para que eles não se exponham ao risco. Como o plano
previdenciário é superavitário, mexeria apenas no superávit, e a parte
de investimentos teria ganhos em relação à rentabilidade, havendo
compensação, já que a contribuição desse plano hoje é superior às
necessidades dele. O Conselheiro Sergio Aureliano esclareceu que
quando há redução da taxa de desconto, há aumento do déficit ou
redução do superávit. O Conselheiro Gabriel Zéfiro perguntou qual é o
aconselhamento da área técnica. O Conselheiro Sergio Aureliano
informou que não é aconselhável partir para o risco. O senhor Halan
Morais informou que o CONAD aprova o Plano Anual de Investimentos,
mas que não é isso o que está sendo aprovado, é a meta. O Conselheiro
Rodrigo Moreira Alves perguntou se é possível o CONAD alterar a meta
nas próximas reuniões. O senhor Aloisio Lemos disse que a exposição a
riscos pode ser medida, já que há volatilidade dos títulos públicos.
Conselheiro Sergio Aureliano disse que quando a avaliação atuarial for
feita no final do exercício, a nova meta será deliberada pelo Conselho no
PAI. O senhor Aloisio Lemos explicou que o que está sendo deliberado é
revisão da meta deste ano, não a do próximo, que será dada pelo PAI.
Foi ressaltado pelo Diretor de Investimentos que o desempenho dos
investimentos desse ano representa certo conforto em relação à
rentabilidade prevista para o exercício. O Presidente do Conselho
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colocou em deliberação a ratificação da taxa do plano previdenciário,
tendo em vista a mudança de cenário. Os Conselheiros presentes
aprovaram por unanimidade a ratificação da taxa de juros INPC mais
cinco por cento ao ano para o ano de dois mil e dezenove. Passou-se à
pauta de Informes. Item Um. O Diretor de Investimentos informou a
rentabilidade da taxa de retorno das aplicações do Rioprevidência,
conforme apresentação anexa, e explicou que a renda fixa apresenta
flutuações intensas tanto quanto a rentabilidade proporcionada pela
renda variável. Item Dois. A Assessora de Governança, senhora
Alessandra Pontes, informou que o Código de Ética está sob revisão para
ser levado ao CONAD para deliberação. Item Três. O Conselheiro Sergio
Aureliano informou que foi encaminhado Projeto de Lei propondo a
redução da taxa de administração do Rioprevidência, conforme aprovado
pelo CONAD, de dois por cento para um e meio por cento, e que estão
sendo feitas revisões de contratos para proporcionar redução de custos
ao Rioprevidência. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que,
caso os Estados e Municípios não sejam incluídos na Reforma da
Previdência, o Rioprevidência pretende fazer uma compilação das leis
das carreiras do Estado do Rio de Janeiro, separada por plano. Segundo
o Diretor-Presidente do Rioprevidência, a proposta é manter o conteúdo
das leis, apenas compilando-as em uma única lei de previdência. Para
isso, estão sendo convocados todos os Poderes para debater o assunto.
O Conselheiro Sergio Aureliano informou que fará uma consulta formal à
Procuradoria Geral do Estado. O Diretor-Presidente do Rioprevidência
disse que foi inaugurada a Agência de Barra do Piraí, em espaço cedido
gratuitamente pela Prefeitura. O Conselheiro Sergio Aureliano informou
que está em negociação espaço gratuito para instalação de uma agência
da Autarquia na Região dos Lagos. O Conselheiro Rodrigo Moreira Alves
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solicitou que as reuniões do Conselho passassem a ser realizadas às
segundas ou às sextas-feiras. Os Conselheiros presentes afirmaram
estar de acordo com a proposta. Nada mais havendo a tratar, a sessão
foi encerrada pelo Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e eu,
Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada
por todos os Conselheiros presentes.

Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho
Secretário de Estado de Fazenda

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo

Sergio Aureliano Machado da Silva
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Gabriel de Oliveira Zéfiro
Representante do Tribunal de Justiça

Anmiel Siqueira de Carvalho
Representante do Ministério Público
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Marcelo Leão Alves
Representante da Defensoria Pública Geral do Estado

Rodrigo Moreira Alves
Representante dos Segurados do TJ RJ

Wilma Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo
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