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Ata nº 268

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às nove horas, realizou-se a
reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do IPASSP-SM na Câmara de Vereadores
de Santa Maria/RS, conforme lista de presença anexa,  estando presentes: representantes
do  Conselho  Deliberativo,  representantes  do  Executivo,  representantes  do  Legislativo,
Representantes  dos  Sindicatos,  Representante  da Procuradoria  –  PGM e  servidores  do
IPASSP-SM. Além desses estavam Presentes o Secretário de Município da Secretaria de
Administração e  Gestão de Pessoas -  SAGP,  a Diretoria  Executiva  do IPASSP-SM e  a
Representante  Legal  do  Empresa  Athena  Atuarial.  Abrindo  os  trabalhos,  o Diretor  do
IPASSP-SM  Eglon do Canto Silva,  fez um breve comentário sobre a obrigatoriedade de
realização da avaliação atuarial anual e da importância de sua divulgação para segurados e
Entidades Patronais. Na sequência a atuária Michele de Mattos Dall’Agnol, representante
da empresa Athena Atuarial iniciou a apresentação, fazendo uma explanação do Relatório
de Avaliação Atuarial 2022 – Ano Base 2021, detalhando etapas e resultados do trabalho
realizado  sobre  o  regime  próprio  de  previdência  social  de  Santa  Maria  –  RS.  Após  a
apresentação  da  Atuária  Michele,  foram  feitos  diversos  questionamentos  e  pedidos  de
esclarecimentos  pelos  presentes,  em  relação  aos  aspectos  legais  e  técnicos  de  dados
utilizados no campo cadastral e financeiro. Após os esclarecimentos da Atuária Michele, o
Presidente do Conselho Deliberativo  Renato Costa  Ponderou da necessidade Urgente do
Município de Santa Maria realizar as reformas necessárias no RPPS, de forma a buscar
alternativas para melhorar a sua sustentabilidade e, consequentemente buscar a garantia do
pagamento  de  benefícios  futuros.  O  Diretor  Eglon  informou  que  o  IPASSP-SM  vem
colaborando com o Executivo no fornecimento de minutas de projetos para agilizar essas
reformas.  O  Secretário  Marco  Antônio da  SAGP  esclareceu  que  o  Executivo  vem
trabalhando nos projetos de Leis para fazer as reformas necessária no RPPS e, em breve,
após conclusão de revisão da PGM os projetos de Lei  deverão ser  encaminhados para
Câmara de Vereadores. Encerrando a Reunião o Diretor Eglon agradeceu a presença de
todos e informou que o relatório final da avaliação de atuarial de 2022 será disponibilizado
ao público em geral no site do IPASSP-SM. A reunião foi transmitida em tempo através do
Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Santa Maria, cujo conteúdo na íntegra pode
ser acessado no link https://www.youtube.com/watch?v=xEqB4YvxhJM . Nada mais havendo
a constar, encerro a presente ata, que será assinada por mim, Ivanderson Pedroso Leão e
pelos presentes da lista anexada a presente Ata. 
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