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CONSELHO FISCAL 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2 

ATA Nº 04/2022 3 

Aos onze dias do mês de abril de 2022, das 8h30 às 10h30, em reunião extraordinária, de 4 

forma presencial, reuniram-se no auditório do Sindiserv, conjuntamente com os(as) 5 

membros(as) do conselho deliberativo para apresentação dos dados do Faps 6 

sistematizados até 31 de dezembro de 2021. Participara da reunião extraordinária os(as) 7 

seguintes membros(as) do Conselho Fiscal Ipam-Faps Gestão 2021-2023: 1) Ana Paula 8 

Pereira Flores – presidenta (titular eleita); 2) Elenita Paulina Sasso (titular inativa 9 

indicada); 3) Fátima Raimunda Deitos (suplente inativa indicada); 4) Edna Cristina 10 

Schwingel (membra titular eleita); 5) Miguel Antônio da Câmara Canto (membro titular 11 

indicado). Justificou a ausência o conselheiro João Everaldo Teixeira da Silva (membro 12 

titular indicado). A reunião organizada pelo Ipam, repercutiu em uma convocação 13 

extraordinária em face da relevância do tema. O encontro teve como objetivo publicizar os 14 

dados sistematizados para fins de cálculo atuarial até 31 de dezembro de 2021 e foi 15 

realizado pelo representante da Lumens Assessoria Guilherme Walter. Embora o evento 16 

tenha se configurado como uma apresentação formal do cenário atual do Faps para os 17 

dois conselhos fiscal e deliberativo, os dados apresentados já haviam sido acessados 18 

pelos conselheiros em apresentações anteriores em reuniões com os referidos conselhos. 19 

Foi destacado o valor em caixa do Faps de R$ 419.092.312,00 milhões e o valor de R$ 20 

6.904.233.90,00 bilhões necessários para equilibrar a sustentabilidade financeira do 21 

fundo, gerando um déficit atuarial de R$ 6.485.141.588,00, sendo que zerar o déficit é o 22 

que possibilitaria o atingimento do equilíbrio atuarial do fundo, mas dependerá de 23 

inúmeras providências a curto, médio e longo prazo. Para isso, a empresa Lumens 24 

Assessoria deverá apresentar um plano de amortização, pois não é possível que o 25 

município de Caxias consiga atingir o equilíbrio atuarial sem este plano. A empresa de 26 

assessoria atuarial apresento alguns cenários possíveis com repercussões que atingirão a 27 

gestão municipal, bem como os(as) servidores(as). O representante da empresa Lumens 28 

ressaltou que não existe nenhuma reforma em andamento e sim deverá haver reuniões 29 

com as partes interessadas para este fim. Afirmou, ainda, que cabe ao trabalho técnico 30 

prestado pela Lumens Assessoria apresentar alternativas para que a cidade busque o 31 

melhor caminho de saneamento de seu fundo de previdência. Ficou pactuado que será 32 

realizada uma próxima reunião para discutir os cenários apresentados e respectivas 33 

providências a serem alcançadas pelo plano de amortização. Nesta mesma data, a 34 

empresa Lumens Assessoria realizaria a mesma apresentação para os(as) 35 

vereadores(as) e representantes da gestão municipal. Sem mais a ser tratado, encerrou-36 

se a reunião, lavrou-se a presente ata que será aprovada pelos conselheiros(as) e 37 

remetida ao presidente do Ipam para publicação na página institucional do Ipam. A 38 

presente ata serve também como atestado para apresentação dos servidores em suas 39 

respectivas repartições. Conforme cronograma anual, a próxima reunião ordinária está 40 
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agendada para terça-feira (26.04) 14h na sede do Ipam. Para fins de registro e 1 

conhecimento dos(as) conselheiros(as) e demais interessados(as) foram publicadas as 2 

seguintes matérias sobre o assunto: 3 

 4 

1 – 11.04.2022 – Jornal Pioneiro – Executivo expõe quadro de preocupação com 5 

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Servidores, vereadores e 6 

comunidade têm acesso a relatório que aponta comprometimento de passivo atuarial de 7 

quase 70% e custo patronal superior a 90% em 2023 8 

https://caxias.rs.gov.br/noticias/2022/04/executivo-expoe-quadro-de-preocupacao-com-9 

fundo-de-aposentadoria-e-pensao-dos-servidores 10 

 11 

2 – 11.04.2022 - Sindiserv debate situação atuarial do Fundo de Pensão e 12 

Aposentadoria dos Servidores 13 

 https://www.sindiserv.com.br/2022/04/sindiserv-debate-situacao-atuarial-do-fundo-de-14 

pensao-e-aposentadoria-dos-servidores/ 15 

 16 

 17 

3 – 11.04.2022 – Jornal Pioneiro - Prefeitura de Caxias faz apelo a servidores, 18 

vereadores e sociedade por solução conjunta para o rombo da previdência  municipal 19 

Prefeito Adiló Didomenico apresentou possíveis saídas para contornar o déficit cada vez  20 

11/04/2022 21 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/politica/noticia/2022/04/prefeitura-de-caxias-faz-22 

apelo-a-servidores-vereadores-e-sociedade-por-solucao-conjunta-para-o-rombo-da-23 

previdencia-municipal-cl1vbs4ol000i017czegdrq1r.html 24 

 25 

4 – 13.04.2022 - Jornal do Comércio: Rombo da Previdência municipal aumenta em 26 

Caxias do Sul 27 

MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 13/04/2022. Alterada em 13/04 às 03h00min 28 

 29 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/jornal_cidades/2022/04/842345-rombo-da-30 

previdencia-municipal-aumenta-em-caxias-do-sul.html 31 
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