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PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

DATA: 17/11/2020 às 09HORAS
NO ANGRAPREV

1. MENSAGEM
2. CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONSELHOS
3. CRP
4. APRES. ON UNE DA CRÉDITO E MERCADO(Política de Investimentos)

INFORMES:
Pró-gestão - Ações



LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

DATA: 17/11/2020 ÀS 09 Hs

Ordem Nome Assinatura

001 LUCIANE PEREIRA RABHA

002 / CHARLSON HAROLDO SERIQUE

003 / MAURO RIBEIRO GARCIA

004 MARIA DA CONCEiÇÃO C. FERNANDES

005 / RENALDO DE SOUSA

006 J IVETE MARIA LYRA SOARES

007 ' NATÁLIA CRISTINE DOURADO l~f',

008 / CÉLIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS \,~~

009
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA I CONSAD

Ata da reunião ordinária realizada em 17/11 (dezessete dias do mês de novembro de
2020), às 09h e 45min.(nove horas e quarenta e cinco minutos), na sede do Instituto de
Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, estando
presentes a Sr.a Luciane Pereira Rabha, os membros do CONSAD, Charlson Haroldo
Serique Rodrigues, Renaldo de Sousa, Natália Cristine Dourado Rodrigues, Célia Maria
Celestino dos Santos, suplente de Maria da Conceição Costa Fernandes, a qual não
pode comparecer, Mauro Ribeiro Garcia, Ivete Maria Lyra Soares, e os suplentes Celi
de Oliveira Chaves e Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior, como ouvintes. A Sr.a
Luciane Pereira Rabha inicia, dando boas vindas, lendo a frase inicial(mensagem), e
expõe sua intenção de permanecer com os membros dos atuais Conselhos, e neste
momento todos informam comungar de mesma intenção, uma vez que os atuais
conselhos estão com sua gestão validada até Novembro/2021, conforme Decreto
11471/2019, e então, sra Luciane, agradece a colaboração de todos. O objetivo
principal desta reunião, é a aprovação da POlíTICA DE INVESTIMENTOS para a
próxima gestão , a qual será apresentada em UVE, pela Crédito e Mercado -
Consultoria em Investimentos, mas, devido a alguns contratempos técnicos, referente à
Transmissão desta, a Sra Luciane optou por dar continuidade, com outros itens que
podem ser tratados de imediato, enquanto o Sr. Renaldo faz alguns ajustes no Micro,
para a devida transmissão, a saber: 1. CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONSELHOS »
feito alguns acertos com os presentes; 2. CRP » informado aos presentes, que o
mesmo continua sendo judicial e tem validade até 26 de Fevereiro/2021; 3.
APRESENTAÇÃO ON UNE DA CRÉDITO E MERCADO » Sr. Thiago, representante
desta Consultoria em Investimentos, inicia, explicando em detalhes a Política de
Investimentos para o próximo exercício de 2021, e se coloca ao dispor dos presentes
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, uma vez que a presente
reunião tem como um dos objetivos, a aprovação desta, e então, o Sr. Thiago explica
aos presentes que a maioria do conteúdo desta Política de Investimentos, é rotineiro e
estabelecido em leis específicas, e apenas alguns itens são atualizados de um
exercício para o outro. A Sra Luciane e os demais presentes acatam todo o conteúdo,
após os esclarecimentos prestados, estando assim, devidamente aprovada a Política
de Investimentos /2021, sendo colocado por Sr. Renaldo, que ,caso ocorra alguma
mudança em âmbito federal, algumas modificações podem vir a ser feitas, e a Sra
Luciane, lembra ao representante da Crédito e Mercado, que esta deve enviar o mais
rápido possível a certidão de regularidade para que sejam efetuados alguns
pagamentos a mesma, e então, é dada por encerrada a apresentação On Une. Em
continuidade, a sra Luciane, dá alguns esclarecimentos sobre e necessidade de este
Instituto aderir no exercício de 2021, ao PRO-GESTÃO, e informa todas as ações que
estão sendo executadas com este intuito, faz algumas colocações sobre alguns
Institutos e/ou Fundos Previdenciários, bem como o que diferencia um do outro. Neste
momento, passou-se a apresentação do conteúdo referente à gestão atual, que iniciou-
se em 2017, explicando algumas ações desenvolvidas pelo atual governo para o
ANGRAPREV , a importância destas e inclusive a criação de algumas leis que se
fizeram necessárias para resguardar o Patrimônio Institucional, lembrando ainda, que
apesar de ser algo muito difícil para o servidor entender, teremos sim um aumento da
alíquota, uma vez que trata-se de cumprimento de norma federal. Nada mais havendo
a se tratar nesta, os presentes dão por encerrada a presente reunião, e eu, Natália
Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei esta ata, às 12h. e 45min. (doze hor
e quarenta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.7L~
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