ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu
Reunião Ordinária conjunta dos Conselhos Fiscal e de Administração do IPREV-CA
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu Janeiro/2019
No vigésimo segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, na sede do IPREVCA, neste Município, foi realizada Reunião com membros do Conselho Fiscal, Conselho
de Administração e Diretoria Executiva, previamente agendada, para tratar de assuntos
inerentes ao Instituto, com início às dez horas e dez minutos. A Diretoria Executiva do
IPREV-CA esteve representada por Valdecir Bezerra Campos - Diretor Presidente, Jorge
Luiz Alves da Silva - Diretor de Administração e Finanças e Kátia Regina Siqueira
Tempéra - Diretora de Previdência, bem como a Dra. Dalgisa Maria Machado Consultora Jurídica e Cibele Roberta Cerqueira Ramos - Diretora do Controle Interno. O
Diretor Presidente iniciou agradecendo a presença de todos, passando a palavra a
Diretora de Previdência. Assim sendo, a Diretora de Previdência pediu a atenção dos
Conselheiros para apresentação da avaliação atuarial do exercício de 2018 por parte do
atuário, onde todos serão convocados para reunião extraordinária. Na oportunidade, ela
comentou sobre a Carteira de Investimento em dezembro/2018, onde se verifica que a
meta atuarial do instituto foi alcançada no mês de observação, com saldo final de R$
185.896.445,95. Também informou sobre o cumprimento da meta atuarial no exercício de
2018, comentando sobre a complexidade e volatilidade do mercado, sendo os desafios
ultrapassados com segurança e trabalho conjunto do Comitê de Investimentos.
Prosseguindo, a palavra passou para o Diretor de Administração e Finanças que
entregou ao Sr. Murillo Xavier dos Santos Santiago - Presidente do Conselho Fiscal e ao
Sr. Emerson Jorge da Rosa - Presidente do Conselho de Administração, as senhas para
acesso ao site da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, como combinado na
Reunião Ordinária de novembro/2018. Em seqüência, ele informou que os patrocinadores
do Instituto estão efetuando os repasses previdenciários corretamente, distribuiu o
relatório mensal da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos e recolheu as
assinaturas pendentes na Ata da Reunião Ordinária de dezembro/2018. Nesse momento,
Diretor Presidente retomou a palavra para notificar sobre o censo previdenciário a ser
realizado pelo IPREV-CA em 2019, por determinação da legislação, já tendo dado início
ao processo de análise para contratação de empresa especializada. Em seguida, foi
concedida a palavra aos presentes para se expressarem livremente. O Sr. Emerson
Jorge da Rosa questionou se a avaliação atuarial em andamento vai contabilizar os
benefícios de Auxílio Doença e Salário Maternidade definidos na Lei Municipal nº
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1904/2018. Foi prontamente esclarecido pela Diretora de Previdência que os referidos
benefícios serão contemplados na avaliação atuarial em cumprimento a legislação
municipal. Como ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a
reunião foi encerrada às onze horas. Esta ata foi lavrada por mim Jorge Luiz Alves da
Silva, sendo assinada pela Diretoria Executiva e membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal presentes na reunião, a saber:
Diretoria do IPREV-CA:
Valdecir Bezerra Campos __________________________________________________
Jorge Luiz Alves da Silva ___________________________________________________
Kátia Regina Siqueira Tempéra ______________________________________________
Dalgisa Maria Machado ____________________________________________________
Cibele Roberta Cerqueira Ramos ____________________________________________
Conselho Administrativo:
Emerson Jorge da Rosa ____________________________________________________
Jaildo Gonçalves Muzi ______________________________________________________
Joiceneide de Oliveira Martins Abel ____________________________________________
Conselho Fiscal:
Murillo Xavier dos Santos Santiago ___________________________________________
Thatiane Magifesti Franco __________________________________________________
Renata Bounturi Osório Veriga ______________________________________________
Claudia Marcia Scarini Grandi Osório _________________________________________
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