
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS

LOCAL: SEDE DO NJGPAPPEV

PAUTA: C,ELlEEPAC,jEE: S,)E'F:E P. PC.LiTI(;.!>. C,E IlIVE;;TIMEI IT':'2 C,E ::01-1 E ELEr.;:;ÃC, DC, PF.E310ENTE E
SECPETP.P.IO DO CONSAO.
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Aos de:oito dias do mês de de:embro d.:: ~013, foi reali:ada

a reunião ordinária do Conselho d.:: Administra.;ãü (Consad) do Instituto

de Pro::vid~ncia Social do Munidpiu de Angra düs Peis, na rua Arcebispo

Santos, nO 32,Centro, nesta cidade, no horário) de l~lh, conforme

convocação dü presido::nte do) Angraprev, José Antônio dos Remédios, tendo 0::111

vista a apresenta.;ãü da seguinte pauta: Política de Inv.::stil11ento do::~014 do)

Angrapr,::v, para as devidas delibera';o:ío::spor parte dos conso::lho=iros; e escolha do)

presidente ':: secr.::tário dü conselho. A abertura dos trabalhos füi feita pelo

president.:: do Angraprev José Antônio. A reunião contüu com as presenç,':ts dos

so::guint.::seúnsl::lheirüs:Júlio Astério fJlaia, Damar.::s Ferreira dos Santos, n~diaMaria
de Sou:a Valverde, Paulo César 8en:i Eliana dü rJascimentü Guimarães, rJlarco

Antônio de Ara(ljo Barra, PDbson Pintü, Ercy P.ocha Chav,::s, P.::naldo d,:: SOlca, Eliana

Guimarães ':: José Pafael Ribeiro. A reunião) contou com a presen,;a do Consultor Ije

Investimt::ntos da Crédito :;} Mercado, Lui: Felipe Affonso, que apr.::sentou ':: e:.:plicou

aos conselheiros todüs os it.::ns da política de Investimento proposta para 2014.
Também partio:ipou da r.::união, a servi,jüra do Angrapr.::v, Maria Madalena fJlotta.

Dando início aos trabalhos, (opr.::sid,::nt.~de. Angraprev, José AntôniCo, saudüu üs

presentes e e:.:plicou a importância das pautas a s,::r,::mdiscutidas na reuniãü,

lembrando quo::CoAngraprev tem prazo até rJdia 31 de dezembro para enviar ao

ministério as d,::vidas aloxao;õl::s dt:: inv,::stim,::ntos apr(wadas p,::los CtJnselheiros para

o anü de 2014. I) consultor da Crédito ;} Merca,j.), Luiz Felipo::foi o responsável pela

õ:::.:plana.;ão':: ,:::.:plicação aos conselh,::iros d,:: todüs os itens ligados à Política de

Investimentüs, dElssificada por ele como "~,Iano d,:: vôo o::suas escalas", alertando

que durante ü anü , do::vidüa oscilaç.3es ü plano pode ter alguns itens mudados üu

não, cümü m.::dida de proteçãü aos invl::stimentos. Luiz Felipe iniciou os trabalho'"
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apresentando para os novos Cünselheiros o histórkü da empresa de consultoria, que

atende 180 munidpios do Brasil, sendo 43 do Estado do Rio, dentre os 92 _

e:.:istentes. Falou sübre os cursos ':: trabalhos di'/I::rsos reali:.9do p.::lo grupo, que

segundo ele prima pela transparên.:ia e ética, assegurando que a empresa não é
vinculada a bancos ou a qualqu.::r outra empresa ligada ao ramo, e que a missão do

grupo é orientar seus di.::ntes sobre .a m.::lhor políti(a a seguir, lembrando porém que

não partio:ipa das decis,:,,::se que elas cabem aos gestores e co-gestores dos regimes

própriüs. Falou sob r.:: a importância dos Comitês de Investimentos, dos Conselhos

de Administração e Fiscal do Angraprev, e de todas as resollJ,;õl::s minist.::riais que

devem s,::r s'::Quidas. Fez também uma análise do mercado econômico alertando que

o cenário ainda não é um düs m.::lhore5 para 2014. E.:plicou qUI:: .::m 2013 os

rendimentos dos fundos ficaram bem abai:.:ü do esperado, ao contrário do que

ocürreu em ~Ol~, que houve um superávit. Durante as e:.:plicações do plano, o

consultor e o pr.::sidente do Angrélprev respünderam a diversas dlJvidas düs

cons.::lh.::iros, que, por unanimidade elogiaram os cursos oferecidüs pelü Angraprev e
demonstraram em suas falas qu.:: n.::céssitam d,:: mais forma.;ão na área para

trabalhar com mais segurança e ajudar na propagação de uma cultura previdenciária

nü selvi.;o pllbli.:o. Mesmo cüncordandü qu.:: n.::cessitam de mais formação, os

consl::lheirüs presentes votaram por unanimidad.:: a favor da política de investimentos

pür enten,j,::rem qUI::as e:.:plit:ações repassadas atenderélm suas e:.:pectativas, qUI:: os

índices de alocél';ÕI::S.::stãü d,::ntro da legalidade e das normas de prote.;ão, tem

caráter conselvadür .:: segul::m praticaml::nte a mesma política dos últimos anos, com

previ~ões d,:: alocações de até 8001[0 em renda fi:.:a e de até 20% em renda variável.

Duranté a reunião também foi aprovado por unêlnimidade a indic3.;ãü do::José Rafael

PJbeirü para a presidência do Cünsad e de rJádia Maria d,:: Sou:a Valverde cümo

s.::cr,::tária do Conséld, para a g,::stão de 2014. A presente reuniãü foi enü::rrada e a

ata foi lavrada p.::la conselheira Nádia Maria de Souza\ Valverde.
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