ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

ATA da Reunião conjunta do dia 07 de dezembro de 2017
Conselho Fiscal e Conselho de Administração
No sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, na sede do IPREV-CA,
neste Município, foi realizada Reunião com membros do Conselho Fiscal, Conselho
Administrativo e Diretoria Executiva, para análise e aprovação da Política de Investimento
(PAI) 2018, com início às 09 horas e 45 minutos. A reunião iniciou com a palavra da Sra.
Kátia Regina Siqueira Tempéra, Diretora de Previdência, fazendo considerações sobre a
necessidade de convocar o Conselho de Administração por força de lei e a iniciativa de
convidar o Conselho Fiscal, visto a relevância deste no processo administrativo do
IPREV-CA. Logo a seguir, ela justificou a presença do Sr. Thiago Norte, representante da
Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, por estar o mesmo em visita rotineira
ao cliente. Dando prosseguimento, a Diretora de Previdência iniciou a apresentação da
PAI 2018 no software PowerPoint, no intuito de melhor visibilidade por todos, de forma
objetiva e clara. Em seguida a Sra. Kátia Tempéra passou a palavra ao Sr. Thiago Norte
que discorreu sobre a perspectiva do mercado financeiro para o exercício de 2018. A
palavra retornou a Diretora de Previdência que questionou aos membros presentes sobre
dúvidas, sendo comentado pelo Sr. Luiz Claudio Abel o entendimento quanto o reflexo da
redução da taxa Selic nos investimentos de renda fixa e a influência na carteira de
investimentos do IPREV-CA. Novamente, a Diretora de Previdência questionou aos
membros presentes sobre dúvidas e, não havendo manifestações, a PAI 2018 foi
colocada em votação, com aprovação por unanimidade. A Diretora de Previdência
passou a palavra ao Presidente do IPREV-CA, que também registrou a importância da
PAI no processo democrático do RPPS, dando a oportunidade aos presentes para
comentários adicionais. Nesse momento, o Sr. Ramon Gidalte, Vereador do município,
solicitou a palavra justificando sua presença a convite da Conselheira Maria Lucia de
Jesus, esclarecendo que seu comparecimento era em função de melhor conhecer o
funcionamento do Comitê de Administração junto ao IPREV-CA. O mesmo continuou
registrando a satisfação em ouvir as explanações da Sra. Kátia Tempéra e do Sr. Thiago
Norte, vislumbrando que os mesmos estão em sintonia com o mercado financeiro. Logo a
seguir, o Sr. Ramon apresentou questionamento sobre o volume de aposentadorias
concedidas no exercício de 2017, que conduz a uma preocupação com o saldo do Fundo
Previdenciário para cobrir as despesas com benefícios, bem como o número de
servidores insuficientes para cobrir os inativos. O Presidente solicitou a Diretora de
Previdência para responder esse questionamento técnico, onde se informou que o
equilíbrio servidor ativo x inativo é considerado na avaliação atuarial anual, assim como a
relação ativo x passivo financeiro. No momento, o IPREV-CA já está com processo
administrativo em andamento para a avaliação atuarial 2017. Como ninguém mais se
pronunciou, o Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais nada ser
tratado, finalizou a reunião às 11 horas e 40 minutos. Esta ata foi lavrada por mim Jorge
Luiz Alves da Silva, Diretor de Administração e Finanças, sendo assinada por mim, pela
Diretoria Executiva e pelos membros dos Conselhos presentes na reunião.
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Membros IPREV-CA:
Valdecir Bezerra Campos __________________________________________________
Alessandra Silva Batista ___________________________________________________
Jorge Luiz Alves da Silva ___________________________________________________
Kátia Regina Siqueira Tempéra ______________________________________________

Cibele Roberta Cerqueira Ramos ______________________________________
Membros Conselho Fiscal:
Marcus André Guerra Magalhães ______________________________________
Mara Cristina S. Mello Contildes _______________________________________
Débora da Silva Aguiar ______________________________________________
Murilo Xavier dos Santos Santiago _____________________________________

Membros Conselho de Administração:
Luiz Claudio Abel ___________________________________________________
Therezinha B. Abreu de Carvalho ______________________________________
Aluisio Pinto _______________________________________________________
Luiz do Carmo Pinheiro ______________________________________________
Dilma Cunha Botelho ________________________________________________
Maria Lucia de Jesus ________________________________________________
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