
e--"'''''Zangraprev

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

DATA: 31/08/2020 às 14HORAS
NO ANGRAPREV

1. Mensagem
2. Carteira Financeira de Julho
3. Déficit Atuarial / DRAA
4.CRP
5. Agendar Reunião para Aprovar as Contas de 2015

6. INFORMES:
. Retorno da Prova de Vida
. Recebimento Indevido do Auxílio Emergencial
. Acumulação de Vínculo
. Saída do Thiago do CONSAD/Ivete Lyra
. Live Pró gestão



ATA OE REUNIÃO I CONSAO

Ata da reunião ordinária realizada em 31/08 (trinta e um dias do mês de Agôsto de
2020), às 14h e 20min.(quatorze horas e vinte 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 CONSAO, Charlson
Haroldo Serique Rodrigues, Renaldo de Sousa, Maria da Conceição Costa
Fernandes, Mauro Ribeiro Garcia, Ivete Maria Lyra Soares, Natália Cristine Dourado
Cristine e a suplente Célia Maria Celestino dos Santos. A Sr.a Luciane inicia
comunicando que a partir desta data, a sra Ivete Maria Lyra Soares, passa a
substituir o Sr. Thiago Justo, o qual não mais faz parte do grupo funcional desta
PMAR, por força de novo concurso público, em outro estado. Em continuidade, é
feita a leitura da pauta para a presente reunião e da mensagem inicial, passando em
seguida para a análise da Carteira Financeira do mês de Julho, em paralelo com o
Relatório de Investimentos do primeiro semestre, onde se observa que apesar da
Pandemia do COVIO-19, não houve perda financeira deste Instituto; apenas, deixou-
se de ganhar em algum momento, mas, em seguimento, observa-se, retornos
bastante satisfatórios; uma vez que as aplicações estão em sua maioria em bancos
de grande porte, e, também fica visível no relatório financeiro, enviado pela Crédito e
Mercado, Consultoria em Investimentos, que este Instituto, deverá receber no ano
de 2021, em média, um valor próximo a R$130.000.000,00( cento e trinta milhões),
referente a títulos imobiliários, e que no início desta gestão, o Instituto tinha um PL
de média de quatrocentos milhões, e , atualmente, já está com um PL perto do valor
de um bilhão; resultado mais que positivo de todos os movimentos financeiros
bastante responsáveis e sempre bem estudados pelo Comitê de Investimentos e a
Crédito e Mercado - Consultoria Financeira, inclusive, é explicado aos presentes, a
lâmina que demonstra um valor significativo retirado do Bradesco, e repassado ao
ITAÚ e CX.Econômica, os quais encontram-se com rendimentos mais atrativos,
conforme consta em Ata de Reunião do Comitê de Investimentos, datada de
17/08/2020. O Sr. Renaldo de Sousa, dá continuidade, explicando sobre o atual
déficit atuarial, que no início de 2017, estava perto do valor de duzentos milhões e
atualmente, está em R$ 87.591.440,60 (oitenta e sete milhões, quinhentos e noventa
e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), e conforme estudo
feito pelo Atuário deste Instituto, caso se opte por uma alíquota de 14%, conforme
rege Lei Federal, alcançaremos um superávit , e se optarmos por uma alíquota
escalonada, o atual valor passará para R$115.687.392,10(cento e quinze milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e dez centavos);
porém, explica a sra Luciane, seria um número muito reduzido de servidores que
pagariam o valor mínimo, assim, sendo, deixa de ser vantajosa a opção pelo
escalonamento da alíquota, e então, o Sr. Mauro Garcia, solicita que se registre
nesta ata, sua opinião de que embora o mais aconselhável a se fazer seja manter a
alíquota de 14%, isso será extremamente negativo para o governo no momento
eleitoral em que nos encontramos, e então, a sra Luciane , informa que já oficializou
ao governo, todas as conseqüências para o governo, no que se refere ao
descumprimento da Lei Federal, quanto ao aumento da alíquota ou não, e, neste
momento, o Sr. Renaldo lembra que nosso CRP vence em 26.02.2021, e é Judicial,
desde o início deste governo, correndo o risco de não mais ser aceito, fato que porá
em risco,Os repasses de verba ao Município, bem como a aprovação de todas as
contas financeiras do atual Prefeito . Conforme lâminas apresentadas em projetor,
foi esclarecido aos presentes, que todas as contas deste Instituto já foram
devidamente aprovadas, exceto as do exercício de 2015, as quais já estão com
parecer favorável do Conselho Fiscal- CONFIS, assim, os presentes concordam em



fazermos uma reunião extraordinária, apenas para essa finalidade, tendo sido
agendada a data de 14/09/2020 às 14h. Indagada quando aos repasses financeiros
ao Instituto, a Sr'3 Luciane, informa que o atual governo vem cumprindo
rigorosamente com os pagamentos, e após algumas colocações a respeito do Pró-
Gestão, a Sr'3 Luciane Pereira Rabha e os demais presentes, dão por encerrada a
presente reunião, e eu, Ivete Maria Lyra Soares, secretariei e lavrei esta ata, às 15h.
e 50min. (quinze horas e cinqüenta minutos), que após lida, será assinada pelos
presentes.
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LISTA DE PRESENÇA

085: A PARTIR DESTA DATA, O SR. THIAGO FERNANDES JUSTO, QUE SE DESLIGOU DO
COMITÊ, FOI SUBSTITUIDO POR SUA SUPLENTE, SRª IVETE MARIA LYRA SOARES.

DATA: 31/08/2020 ÀS 14 H5REUNIÃO DO CONSAD

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 IVETE MARIA LYRA SOARES

007 NATÁLIA CRISTINE DOURADO
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