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Prezados participantes, o ano de 2016 
foi marcado por um Cenário Econô-
mico de instabilidade política e eco-

nômica para o país, onde presenciamos o 
impeachment da presidente Dilma Rou-
sseff, o desequilíbrio das contas públicas, 
com queda na arrecadação, aumento da 
previsão de déficit e aprofundamento da 
crise dos estados, levando o governo às dis-
cussões sobre as reformas estruturais como 
o corte nos gastos públicos e a reforma na 
previdência social. Tivemos ainda o início 
do ciclo de queda da taxa de juros, acompa-
nhado do processo de desinflação. 

Neste contexto, a Cageprev continuou 
apresentando ótimos resultados, com nos-
so patrimônio atingindo o valor de R$ 155,52 
milhões, crescendo 18,72% ao compararmos 
com os R$ 131,00 milhões de 2015. O núme-
ro de participantes cresceu de 1.320 para 
1.329. Rentabilizamos os investimentos 
em 13,73% ao ano, acima da meta atuarial 
que atingiu 12,58%. Enfatizamos que nos 12 
anos de existência da Cageprev, rentabiliza-
mos nossos investimentos em 362,93% con-
tra uma meta atuarial de 327,78%, ou seja, 
estamos atingindo nosso objetivo na gestão 
do Plano de Benefício. Efetuamos o paga-
mento regular, sem qualquer interrupção, 
de mais de R$ 2 milhões e meio de reais em 

benefícios para nossos aposentados e pen-
sionistas, algo facilmente entendido como 
o melhor indicativo que poderia existir do 
equilíbrio atuarial do Plano previdenciário 
que a Cageprev administra. 

Estes resultados são frutos do empe-
nho da diretoria para o engrandecimento 
da Cageprev, apesar das adversidades dos 
últimos anos, e refletem o alinhamento da 
Fundação às práticas de governança corpo-
rativa, que possui em seu modelo o comitê 
de investimentos, que sugerem as mais ade-
quadas aplicações de investimentos, além 
dos conselhos fiscal e deliberativo que as-
seguram o fiel cumprimento das diretrizes 
estratégicas e das boas práticas do mercado 
em prol de oferecer o melhor para os seus 
participantes e assistidos. Esse é o compro-
misso que assumimos com cada um de vo-
cês, participantes ativos, assistidos e bene-
ficiários, e é por isso que temos trabalhado 
incessantemente. Aproveitamos para agra-
decer aos nossos empregados, colaborado-
res, conselheiros e membros do Comitê de 
Investimentos, a Patrocinadora Cagece que 
sempre nos apoiou e aos nossos parceiros 
de negócios, fundamentais para o constante 
crescimento e a consolidação da Cageprev.

Muito Obrigado!
Diretoria Executiva

Mensagem aos Participantes

No dia 28 de março a Diretoria da Cageprev  apresentou o Resul-
tado do Exercício de 2016 ao conselho Fiscal. A prestação de contas 
consistiu na apresentação da gestão previdenciária, da gestão ad-
ministrativa e da gestão de investimentos, além das Demonstrações 
Contábeis, dentre elas o Balanço Patrimonial, a Mutação do Patri-
mônio Social, a Mutação do Ativo Líquido, o Ativo Líquido, o Plano 
de Gestão Administrativa – DPGA, as Provisões Técnicas do Plano de 
Benefícios, os Pareceres Atuarial e da Auditoria Externa, bem como 
a Manifestação da Diretoria, o que restou aprovado pelo Conselho.

No dia 29 de março a Diretoria da Cageprev  apresentou o Resultado do 
Exercício de 2016 ao conselho Deliberativo. A prestação de contas consistiu na 
apresentação da gestão previdenciária, da gestão administrativa e da gestão 
de investimentos, além das Demonstrações Contábeis, dentre elas o Balanço 
Patrimonial, a Mutação do Patrimônio Social, a Mutação do Ativo Líquido, o 
Ativo Líquido, o Plano de Gestão Administrativa – DPGA, as Provisões Técni-
cas do Plano de Benefícios, os Pareceres Atuarial e da Auditoria Externa, bem 
como a Manifestação da Diretoria e a Manifestação do Conselho Fiscal, o que 
restou aprovado pelo Conselho.

Conselho Fiscal Conselho Deliberativo

Cageprev realiza seminário 
sobre previdência 
complementar

A Fundação Cagece de Previdência Comple-
mentar (Cageprev) realizou no dia 5 deste mês, o 
IV Seminário sobre Previdência Complementar. O 
evento foi realizado no auditório da Cagece sede, 
das 9 às 12 horas e contou com a presença de vários 
participantes.

O seminário foi dividido em dois importantes 
momentos. Abrindo a programação, o presidente 
da Cageprev, Sérgio Lage, e a diretora Adminis-
trativo-Financeira da instituição, Clóris Ferreira, 
apresentaram as Demonstrações Financeiras da 
Cageprev. Em seguída, o advogado Especialista 
em Previdência e assessor jurídico da Cageprev, 
Allysson Gomes de Queiroz, ministrou uma pa-
lestra intitulada “Reforma da Previdência – PEC 
287 – principais propostas de alteração”.

Allysson, abordou itens relacionados à previ-
dência e esclareceu dúvidas dos empregados que 
vão se aposentar pelo INSS, abordando a aposen-
tadoria por tempo de contribuição e por idade; 
falou sobre a reforma que está sendo proposta na 
PEC 287, que está tramitando no legislativo e fez 
um comparativo sobre o que essa reforma pode 
afetar ou não na previdência complementar.

O evento foi encerrado com o sorteio de brin-
des e um coffee break.

Rentabilidade: novamente batemos a Meta Atuarial - Em abril, os investimentos do Plano de Benefícios da Cageprev tiveram uma 
rentabilidade de 0,67% correspondente ao resultado de R$ 1,0 milhão, superando a meta atuarial de 0,54%. No ano, a rentabilidade do PCV de 
3,65% foi superior a meta atuarial acumulada de 2,93%, cumprindo, portanto,  o PCV com seu objetivo, que é bater a meta atuarial definida.
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A Cageprev encerrou o ano de 
2016 com R$ 154.304.838,80 em in-
vestimentos (R$ 129.808.594,54 em 
2015). No ano, os recursos foram 
ampliados em R$ 24.496.244,26, re-
presentando 18,87% de crescimento 
e com uma rentabilidade de 13,73%. 
Dentre os resultados mais relevan-
tes, destaca-se a rentabilidade acu-
mulada dos investimentos desde o 
início do Plano 362,93%, compara-
da com a Meta Atuarial de 327,78%. 
Esse retorno, acima da meta atua-
rial, resultado das estratégias que 
norteiam os investimentos do patri-
mônio dos participantes, proporcio-
na um crescimento na sua reserva 
individual.

Gestão de Investimentos

Composição dos Investimentos

Conforme o quadro acima, a carteira de Investimentos da 
Cageprev em dezembro de 2016 encontrava-se com a seguinte 
composição: 90,29% dos recursos estavam alocados em Renda 
Fixa. Destes, 80% em títulos públicos e 20% em Crédito Privado, 
distribuídos nos fundos Sul América Aqua e Caixa Aqua (exclu-
sivos) e o BB Previdenciário; 1,64% alocados em Renda Variável, 
que são os dois fundos de ações Expertise e Expertise II; 7,82% 
alocados em Empréstimos aos Participantes e 0,25% alocados 

Em 2016, o Plano de Contribuição Variável – PCV pagou R$ 3.754.341,95 entre benefícios de aposentadorias, pensões, resgates, 
portabilidade e benefícios de prestação única. Já em 2015, esse valor foi de R$ 7.129.861,31 em decorrência de maiores valores pagos em 
resgates, correspondendo a 68% do valor total.

Cageprev .................................. 13,73%
CDI ...........................................  14,00%
Poupança ................................. 8,35%
CDB .......................................... 13,72%
IMA-B ...................................... 24,81%
Ibovespa................................... 38,94%

Aplicações financeiras
Janeiro a Dezembro/2016

em Imóveis, que são as duas salas onde funciona a Cageprev. O 
valor total dos Investimentos atingiu R$ 154.304.838,80 (Cen-
to e cinquenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil, oito-
centos e trinta e oito reais e oitenta centavos). A rentabilidade 
dos Investimentos acumulou 13,73% contra uma meta atuarial 
acumulada de 12,58%. No segmento de renda fixa a rentabilida-
de acumulou 13,29%, a renda variável 13,76%, os empréstimos 
17,70% e os imóveis 5,16%. 
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Balanço Patrimonial
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Expediente: Cageprev 
informa é o informativo 
trimestral da Cageprev – 
Fundação Cagece de Pre-
vidência 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. Fo-

nes: (85) 3181-2500 e 3181-6100; e-mail: cageprev@
cageprev.com.br. Diretoria Executiva: Diretor-
-Presidente: Sérgio Lage - Diretora Adminis-
trativo-Financeira: Clóris Ferreira - 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 Jú-
nior - Indicados - Titular: Raimunda Aurineide 
Lemos Caldas - Suplente: Otávio Fernandes Fro-
ta - Titular: Carlos Rossas Mota Filho - Suplen-

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

Pareceres e Manifestações
(auditoria externa, atuarial, Conselho Fiscal e Deliberativo)

Parecer Auditoria Parecer Atuarial

Manifestação Conselho Fiscal Manifestação Conselho Deliberativo


