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ATA DE REUNIÃO I CONSAO

Ata da 1a reunião realizada em 05/02 (cinco dias do mês de fevereiro de 2020), às
10h e 11min.(dez horas e onze 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, Maria da Conceição Costa Fernandes, Mauro Ribeiro Garcia,
Thiago Fernandes Justo, Natália Cristine Dourado Cristine e a suplente Célia Maria
Celestino dos Santos, e também, o representante da Crédito e Mercado- Consultoria
em Investimentos, Sr. Thiago . A Sr.a Luciane inicia, dando boas vindas, falando
sobre o ano eleitoral, lembrando que, por este motivo, é seu último ano na
presidência do ANGRAPREV, também, cita alguns eventos da AEPREMERJ já para
esse período, os quais serão informados, posteriormente, no Grupo de Mensagens
via celulares para todos, a saber: Encontro em NOVA Friburgo em Abril, um
Congresso nos dias 06,07 e 08 de Julho na Barra da Tijuca, e o 2° Congresso
Nacional de Investimento em Florianópolis, e aproveitou ainda, para enfatizar a
importância da Emenda 103, e então, o Sr. Charlson Haroldo, lembra a todos da
importância da visibilidade da AEPREMERJ no Estado e parabenizou à sra Luciane

. pela Presidência da supracitada Associação. Dando continuidade, a sra Luciane, cita
a nomeação do Sr. Narlon para a Secretaria da Previdência, lembrando ser este uma
pessoa que luta pelo Regime Próprio, lê a mensagem inicial, e, fala' do or9ulho que
sente pelo Conselho Administrativo que hoje atual neste Instituto. O Sr. Charlson,
neste momento, sugere que seja feito um informativo sobre o papel dos Conselhos
dentro do Instituto, no qual seja exposto : Objetivo, Missão, Importância, Função,
Membros, Contas Aprovadas, Prestação de Contas ; Natália Dourado falou da
eficiência na atual gestão; Maria da Conceição, parabenizou a atual presidência, por
aproximar de forma assíduo, todos os aposentados, ao ANGRAPREV, e diz que é
papel do Conselho, também, divulgar a todos o Instituto e suas atividades. A sra
Luciane, lembra da aposentada que faleceu, a sra Evanda, que sentia-se acolhida
nos Cafés da Manhã que se realizam mensalmente, lembrando o quão importante é
"integrar" todos ao Instituto, inclusive, pede que os conselhos se façam representar t...
nestes também, informando que pretente, inclusive, fazer uma noite de massas, no
dia do servidor público aposentado. Em continuação, apresenta o Calendário do
ANGRAPREV para o exercício de 2020, citando as datas de reuniões .dos Conselho,
e lembra que serão necessárias algumas reuniões extraordinárias. O Sr. Thiago, ~'
representante da Crédito e Mercado - Consultoria em Investimentos, toma a palavra f\
nesse momento e apresenta o Atual Cenário Econômico, informando inclusive, que já \
está em andamento o estudo técnico anual, e ?presenta o relatório de Mercado-
Focus de 31 de Janeiro deste ano; informa o atual déficit atuarial a ser amortizado,
que encontra-se no valor de R$ 113.473.058,87 (cento e treze milhões, quatrocentos
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tentaeftrês mil, cinqüenta e oito mil e oitenta e sete centavos) , e fala sobre a ~'i f

.03, en atizando a questão dos Auxílios Temporários, os quais deixaram de ser
responsabilidades dos RPPS's, desde a data de 13/11/2019, e também, todos fazem
suas colocações sobre este assunto e sobre o aumento da alíquota previdenciária,
assunto também da supracitada EC/103. Sr. Thiago, lembra que a Bolsa de Valores
vem crescendo e que o ANGRAPREV tem uma Carteira que deve ser pensada em ~
Investimentos a longo prazo, para daqui há uns quinze anos, justifica seu ponto de ~
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vista, mostrando a evolução dos índices de Outubro/2016 a 23/01/2020 e, sugere
Curso de Qualificação para que os Conselhos tenham melhor entendimento do
Cenário Econômico. Em seguimento, o Sr. Thiago, apresentou a Carteira Financeira
do Instituto do Exercício de 2019, observando resultado bastante positivo com um
retorno no mercado financeiro de 13,25% (25% acima da meta atuarial), onde se vê
que de 2012 a 2019 houve aumento considerável do Patrimônio Líquido, graças a
gestão bem executada, com aplicações inteligentes, e sugere a implantação do
PROGESTÃO, para um possível acréscimo na renda variável. Quanto ao Estudo de
Solvência (sobre até quando o atual valor do PL garante os pagamentos às
aposentadorias atuais e futuras), o Sr. Thiago apresentou um estudo externo e se
disponibilizou a enviar via email para os presentes. Passando para INFORMES, a SrB
Luciane explica que a Hidroginástica, está em fase de readequação de novo(a)
professor(a), horários e dias; lembrou da necessidade de agendar reunião para
finalizar a aprovação das contas/2015 e conversou sobre a possibilidade ou não do
adiantamento do 13° aos aposentados, assunto a ser levado ao Governo. Nada mais
havendo a tratar, os presentes deram a reunião por encerrada e eu, Natália Cristine
Dourado, secretariei e lavrei a ata, às 12h. e 10min. (do oras e dez minutos), que
após lida, será assinada pelos presentes.
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