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A reforma da previdência enviada 
ao Congresso Nacional superou 
todas as expectativas. Propõe re-

duzir o valor das aposentadorias e pen-
sões pagas no setor público e privado 
e exige a permanência das pessoas por 
mais tempo no mercado de trabalho. Ela 
é mais abrangente e mais dura do que se 
imaginava. As quatro principais altera-
ções previstas na PEC da reforma são: a 
idade mínima de 65 anos para concessão 
de aposentadoria com regra de transi-
ção; mudança no cálculo do benefício; 
alteração na pensão por morte e desvin-
culação dos valores de benefícios do sa-
lário mínimo.

A reforma exige ao menos 25 anos de 
contribuição para obter-se o benefício, 
que será  maior na medida em que se 
aumente o tempo de contribuição para 

a previdência social. Para alcançar 100% 
do benefício aos 65 anos, a pessoa pre-
cisara ter contribuído por 49 anos, ou 
seja, desde os 16 anos de idade. Se tiver 
contribuído só pelo mínimo de 25 anos, 
recebera 76% do salário de benefício.

O Governo estima uma economia 
de R$730 bilhões em dez anos. Onde a 
Cageprev – Fundação Cagece de Previ-
dência Complementar, entra nessa his-
tória? Já estamos há tempos chamando 
a atenção dos nossos participantes e, 
principalmente daqueles que insistem 
em não aderir ao nosso Plano, que a 
previdência pública (INSS) não deve ser 
sua única opção de renda na aposen-
tadoria. Ela está sujeita, como agora, a 
mudanças que alteram a regra do jogo a 
qualquer momento. Se os valores pagos 
atualmente a título de benefícios são 

insuficientes para manter seu padrão 
de vida, imagine depois de aprovadas as 
mudanças propostas na reforma.

Então abra o olho para o futuro e 
comece a pensar no benefício do qual 
90% dos empregados da Cagece já fa-
zem parte, o Plano PCV da Cageprev. 
Ele foi feito para facilitar a formação de 
uma reserva financeira com o objetivo 
de  complementar sua aposentadoria. 
Dizem até, que após implantada a re-
forma, a  previdência pública se tornará 
a complementar. Para você que é parti-
cipante, parabéns! Você que ainda não 
é participante da Cageprev, o que está 
esperando? Aproveite este benefício. 
Proteja o seu futuro e de seus familiares. 
Venha conhecer o Plano de benefícios 
da Cageprev.

A Cageprev e a Reforma da Previdência

Cageprev esteve presente no seminário da Capef 

Diretores da Cageprev participaram do 23º Se-
minário de Investimentos Capef, realizado 
nos dias 10 e 11 de novembro, no auditório do 

BNB Passaré, em Fortaleza. “Perspectiva do Sistema 
Previdenciário Brasileiro e os Desafios na Gestão dos 
Fundos de Pensão”. Este foi o tema da primeira pales-
tra realizada no evento e ministrada pelo Secretário-
-adjunto da Secretaria de Previdência do Ministério 
da Fazenda, José Edson da Cunha Júnior.

Novo modelo de Supervisão em Fundos de Pen-
são; Precificação e Solvência em Fundos de Pensão; 
Planos Previdenciários e Alocação dos Investimen-
tos, foram outros temas abordados durante o semi-
nário.

A Cageprev representada na Abrapp

O diretor presidente da Cageprev, 
Sérgio Lage, foi eleito diretor 
executivo suplente – regional 

Nordeste, da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp). As eleições 
para a nova diretoria da Abrapp, triê-
nio 2017- 2019 ocorreram no mês de 
dezembro, quando duas chapas dispu-
taram em concorrido pleito.

A chapa vencedora tem como pre-
sidente Luis Ricardo Martins, diretor 
presidente da OAB Prev – SP, que terá 
a responsabilidade de comandar esta 
importante entidade nos próximos três 
anos. Em seu primeiro pronunciamen-
to, após a vitória, Luis Ricardo assim se 
dirigiu aos fundos de pensão associa-
dos: “Não se trata de comemorar uma 
vitória. Tenho convicção de que não há 

vencedores nem vencidos nesse pro-
cesso. Muito acima da saudável dispu-
ta que acabamos de ter, está o objetivo 
maior, que é o bem do nosso sistema – 
meta que só será alcançada com a união 
de todos os que atuam em favor da pre-
vidência complementar fechada”, dis-
se. Desejamos a nova diretoria muito 
sucesso.
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Gestão Previdenciária e de Investimentos

Não havendo sobressaltos no 
mercado financeiro no mês 
de dezembro e a inflação 

se mantendo no ritmo dos últimos 
meses, deveremos bater a meta atu-
arial em 2016. No mês de novembro 
a rentabilidade da carteira de inves-
timentos do PCV da Cageprev atin-
giu 0,67% contra uma meta atuarial 
de 0,53%. No acumulado do ano, até 
novembro, os investimentos renta-
bilizaram 12,81% contra uma meta 
atuarial acumulada de 11,91%. Resta 
apenas contabilizar a rentabilidade e 
a meta atuarial do mês de dezembro 
para fechamos o ano atingindo nosso 
objetivo, que é bater a meta atuarial 
do PCV da Cageprev.

Apesar de estar sendo um ano 
muito difícil e complicado para o 
mercado financeiro, com a política 
interferindo diretamente na econo-
mia do País, acreditamos que fecha-
remos o ano de 2016 comemorando o 
sucesso da nossa Fundação.

Comparando a rentabilidade dos 
investimentos da Cageprev com al-
guns dos principais ativos financei-
ros do País, no período de janeiro a 
novembro de 2016, podemos afirmar 
que estamos no caminho certo. Reti-
ramos a volatilidade da carteira, fa-
zendo aplicações, principalmente em 
títulos do Tesouro Direto, e levando 
esses títulos a vencimento, evitando 
as oscilações do mercado financei-
ro tão conturbado pelo aspecto po-
lítico. Nos ativos listados perdemos 
em rentabilidade para o Ibovespa e 
Ima-B, aplicações que não foram re-
comendadas pelos nossos gestores e 
assessoria financeira, por  serem de 
alta volatilidade e nos últimos anos 
apresentarem perdas significativas.

Cageprev .......................................12,81%
Selic .............................................. 12,75%
CDI ............................................... 12,74%
Poupança .......................................7,57%
Fundos DI ..................................... 11,23%
Fundos curto prazo ..................... 10,95%
CDB .............................................. 12,73%
IMA-B ........................................... 21,28%
Ibovespa .......................................42,81%

Aplicações financeiras
Janeiro a Novembro/2016

Além dos 65 assistidos (44 aposentados e 21 pensionistas), a Cageprev conta hoje com 
a confiança de 1.101 participantes ativos e 160 autopatrocinados, totalizando 1.326 partici-
pantes. As contribuições recebidas até novembro, dentre patronal, dos participantes ativos 
e dos autopatrocinados, somaram  R$ 10.978.355,25 (Dez milhões, novecentos e setenta e 
oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos. Veja os números nos 
quadros seguintes.

Em novembro de 2016 
o patrimônio da Cageprev 
apresentou um crescimen-
to de 17,40%, em relação a 
dezembro de 2015, confor-
me pode ser visto no grá-
fico acima, totalizando R$ 
154.353.233,78 (cento e cin-
quenta e quatro milhões, 
trezentos e cinquenta e três 
mil, duzentos e trinta e três 
reais e setenta e oito centa-
vos).

Rentabilidade X Meta Atuarial - Jan/2016 a Nov/2016

Pagamento de Benefícios

Participantes Cageprev

Recebimento de Contribuições

O objetivo maior da Cageprev é o pagamento de benefício de complementação da apo-
sentadoria a seus participantes. Até o mês de novembro honramos nossos compromissos 
em pagar benefícios, resgates e portablidades no valor de R$ 3.538.618,27 (ver quadro abai-
xo).  Com 65 participantes assistidos, entre aposentados e pensionistas, e com uma folha 
mensal na ordem de R$ 185.440,33 a Cageprev demonstra a importância da gestão dos inves-
timentos para este fim, mantendo uma posição conservadora nos seus investimentos, com 
alocação em títulos públicos, que são ativos de baixo risco.
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A importância do Conselho Fiscal na Cageprev

Atuário faz palestra para conselheiros da Cageprev

Modalidade de Planos de Benefícios -  Análise 
comparativa com o Plano de Contribuição Va-
riável - PCV, da Cageprev. Este foi o tema da 

palestra proferida pelo atuário, Vicente Aderson Paz Sa-
les, para os conselheiros da Cageprev.

Durante o encontro, realizado no dia 21 de novem-
bro, na sala de treinamento I, da Cagece, o palestran-
te apresentou as modalidades de planos de benefícios; 
planos CD, BD e CV e os riscos potenciais – vantagens e 
desvantagens e, as características do PCV.

A diretora Administrativo-financeira da Cageprev, 
Clóris Ferreira, ressaltou a importância da habilitação 
e certificação junto à Previc para o exercício do cargo de 
conselheiro da Cageprev.

A Carteira de Investimentos da CAGEPREV encontra-se com a seguinte composição: 90,19% dos Investimentos estão alocados em Renda Fixa. Destes, 
78% são títulos públicos e 22% são Crédito Privado, distribuídos nos fundos Sul América Aqua e Caixa Aqua (exclusivos) e o BB Previdenciário; 1,71% estão 
alocados em Renda Variável, que são os dois fundos de ações Expertise e Expertise II; 7,85% compõem os Empréstimos aos Participantes e 0,25% estão 
alocados em Imóveis, que são as duas salas onde funciona a CAGEPREV. No acumulado até novembro o total dos Investimentos atingiu R$ 151.692.602,12 
(Cento e cinquenta e um milhões, seiscentos e noventa e dois mil e doze centavos). A rentabilidade dos Investimentos em novembro acumulou 12,81% contra 
uma meta atuarial acumulada de 11,91%. No segmento de renda fixa a rentabilidade acumulou 12,37%, a renda variável 16,60%, os empréstimos 16,15% e os 
imóveis 4,68%. A rentabilidade acumulada desde o início do plano alcançou 359,21% e está 7,99% acima da meta atuarial acumulada que atingiu 325,23%.

Órgão de fiscalização da Cage-
prev, o Conselho Fiscal  tem 
como objetivo zelar pelo cum-

primento da legislação, do estatuto, 
do regulamento do Plano e demais 
normas da Fundação.

O Conselho é composto por quatro 
membros, sendo dois representantes 
indicados pela Patrocinadora e dois 
eleitos pelos participantes e assisti-
dos. É presidido por um dos  partici-
pantes eleitos.

O mandato do conselheiro fiscal é 
de quatro anos, sendo vedada a recon-
dução, e assegurada a estabilidade no 
emprego durante o período de doze 
meses subsequentes após o termino 
do mandato.

A função do Conselho Fiscal não 
se resume em aprovar balanços e 

cumprir obrigações legais. Seu papel 
é mais amplo, passa também pela fis-
calização dos controles internos da 
Cageprev, inclusive de cumprimento 
da legislação relacionada à gestão dos 
investimentos, do passivo previdenci-
ário e do programa administrativo.

Vale destacar que semestralmente 
esse conselho emite uma “Manifes-
tação” de acordo com o resultado do 
Relatório de Controles Internos, que 
é finalizado depois de ouvir diretores 
e técnicos; de examinar a documenta-
ção do período; de avaliar os resulta-
dos da gestão dos recursos garantido-
res do Plano de Contribuição Variável, 
da Política de Investimentos e  da ade-
rência das premissas e hipóteses atua-
riais do PCV.

Também recebe fiscalização deste 

conselho para detalhamento na Ma-
nifestação, a gestão orçamentária da 
entidade e o gerenciamento  do Plano 
de Gestão Administrativa (PGA). 

Portanto, vê-se a importância da 
função do Conselho Fiscal, pois atra-
vés do seu parecer, o órgão presta con-
tas oficialmente de suas atividades à 
entidade, ao Conselho Deliberativo, 
à Diretoria e, consequentemente aos 
participantes, assistidos e à patroci-
nadora.

São membros do Conselho Fiscal da 
Cageprev: Cícero Macedo – presiden-
te; Antônio Ribeiro Neto; Vanilson dos 
Santos e Adeilson Rolim, todos titula-
res. Suplentes: Francisco Telles, Rober-
ta Menezes, Pedro Henrique e William 
Ferreira.

Composição da Carteira de Investimentos
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Expediente: Cageprev 
informa é o informativo 
trimestral da Cageprev 
– Fundação Cagece 
de Previdência 
Complementar, instituída 

pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
– Cagece, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos. Endereço: Avenida Treze 
de Maio, 1116, salas 904 e 905 – Edifício Office 
Treze de Maio, Bairro de Fátima, CEP: 60.040-

531 – Fortaleza-Ceará. Fones: (85) 3181-2500 e 
3181-6100; e-mail: cageprev@cageprev.com.br. 
Conselho Deliberativo - Eleitos 
Titular: Antônio Silva Girão; Suplente: 
Adalberto Napoleão de Araújo Neto - Titular: 
Francisco Sérgio de Melo Ponte; Suplente: 
Tancredo Wilson Alves de Souza Júnior - 
Indicados - Titular: Raimunda Aurineide 
Lemos Caldas - Suplente: Otávio Fernandes 
Frota - Titular: Carlos Rossas Mota Filho - 
Suplente: João Rodrigues Neto - Conselho 

Fiscal - Eleitos - Titular: Adeilson Rolim 
de Souza - Suplente: William Ferreira 
Carvalho - Titular: Cícero Valmir Macedo 
Ferreira - Suplente: Francisco de Assis 
Telles do Carmo - Indicados - Titular: 
Antônio Ribeiro de Melo Neto - Suplente: 
Roberta Azevedo de Menezes - Titular: 
Francisco Vanilson dos Santos - Suplente: 
Pedro Henrique Leite Gomes -  Jornalista: 
Eva Silva de Oliveira (RN 00529JP). Fotos: 
arquivo Cageprev.

Confraternização Natalina da Cageprev 

A Cageprev promoveu no 
dia 2 de dezembro o 
Almoço de Confrater-

nização Natalina, que contou 
com a participação de cola-
boradores e conselheiros da 
Fundação. O evento foi reali-
zado na Confraria da Picanha, 
no bairro de Fátima. Além da 
confraternização, houve sor-
teio de brindes entre os parti-
cipantes.


