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Eleições Cageprev: conheça os novos conselheiros

A Comissão eleitoral 
da Cageprev divul-
gou no dia 30 de 

setembro o resultado das 
eleições para o preenchi-
mento de uma vaga nos 
conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Fundação. Os 

Amanda Vieira Necy Catunda Douglas Costa Adriano Cardoso

eleitos para o Conselho 
Deliberativo foram Aman-
da Maria Vieira de Castro 
Cabral, (titular) e Maria 
Necy Catunda de Andrade 
(suplente), com 139 votos. 
Para o Conselho Fiscal, 
foram eleitos Douglas Ba-

tista da Costa (titular) e 
Adriano do Nascimento 
Cardoso (suplente), com 
186 votos.

A Diretoria da Cage-
prev parabeniza os conse-
lheiros eleitos, agradece a 
todos os que participaram 

do pleito e aos participan-
tes que exerceram seu di-
reito democrático de voto, 
demonstrando o compro-
misso e a responsabilida-
de com o nosso bem, que 
é o Plano de Benefícios da 
Cageprev.

Posse dos Conselheiros

No dia 03 de outubro, por 
meio de reunião virtual, o 
presidente do Conselho De-

liberativo Carlos Rossas, em confor-
midade com o disposto no art. 30, 
inciso II do Estatuto da Cageprev, 
deu posse aos conselheiros eleitos e 

indicados da Cageprev para o cum-
primento de um mandato de quatro 
anos iniciados em 03 de outubro de 
2022. Os conselheiros empossados 
do Conselho Deliberativo e no Con-
selho Fiscal estão listados no qua-
dro a seguir:

As conselheiras do Conselho 
Deliberativo Josestene Bezerra do 
Amaral e Ana Carolina Bessa de 
Paula Barros de Freitas foram re-
conduzidas ao cargo por indicação 
da Patrocinadora.

Os diretores da Cageprev, Sérgio 
Lage e Clóris Ferreira, parabeniza-
ram os novos conselheiros eleitos 
e os indicados pela Patrocinadora, 
e fi zeram votos de um mandato de 
aprendizado e realizações.

Agradecimento
aos Conselheiros

O presidente da Cage-
prev, Sérgio Lage, e a 
diretora Administrati-

vo-Financeira, Clóris Ferreira, 
agradeceram aos conselhei-
ros Josestene Bezerra Amaral 
(reconduzida), Ana Carolina 
Bessa de Paula Barros de Frei-
tas (reconduzida), Claudomiro 
Costa Sampaio, Francisco José 
da Silva Cavalcante, Cristiano 
Silva Eugênio de Souza, Ma-
ria Necy Catunda de Andrade, 
Anna Karine Moitas e Lívia 
Arruda Castro que concluíram 
o mandato, pelo comprome-
timento e dedicação com que 
desempenharam suas ativi-
dades ao longo dos 4 anos de 
mandato, nos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal da Cageprev.



A importância do Conselho Fiscal na Cageprev

Órgão de fiscalização da Cageprev, 
o Conselho Fiscal tem como ob-
jetivo zelar pelo cumprimento 

da legislação, do estatuto, do regula-
mento do Plano e por uma adequada e 
transparente gestão da Fundação.

É composto por oito membros, sendo 
quatro titulares e quatro suplentes. Dois 
representantes e respectivos suplentes 
são indicados pela Patrocinadora e dois 
eleitos, com seus suplentes, pelos par-
ticipantes, sendo presidido por um dos 
participantes eleitos.

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

A função do Conselho Fiscal não se 

resume a aprovar balanços e cumprir 
obrigações legais. Seu papel é mais am-
plo, passa pela fiscalização dos contro-
les internos da Cageprev, inclusive de 
cumprimento da legislação relacionada 
à gestão dos investimentos, do passivo 
previdenciário e do programa adminis-
trativo.

Vale destacar que semestralmen-
te este 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 documentação 
do período, de avaliar os resultados da 
gestão dos recursos garantidores do 
Plano de Contribuição Variável,  da Po-
lítica de Investimentos e  da aderência 
das premissas e hipóteses atuariais do 
PCV.

Também fiscaliza e divulga na Ma-
nifestação semestral, a gestão orçamen-
tária da Entidade e o gerenciamento do 
PGA - Plano de Gestão Administrativa.

Portanto, vê-se a importância da fun-
ção do Conselho Fiscal, pois através do 
seu parecer, o órgão presta contas ofi-
cialmente de suas atividades à PREVIC, 
ao Conselho Deliberativo, à Diretoria e, 
consequentemente aos participantes e à 
Patrocinadora.

São membros do Conselho Fiscal da 
Cageprev:

Karyne Freire Barbosa (Presidente), 
Tércio Carvalho de Almeida, Raimunda 
Aurineide Lemos Caldas , Marta Ma-
ria Ferreira Lima, Roberta Azevedo de 
Menezes, Flavia Liduina Costa Gurgel, 
Douglas Batista da Costa e Adriano do 
Nascimento Cardoso.

Agradecimento à 
Comissão Eleitoral

A Diretoria da Cageprev agra-
dece aos membros da Comis-
são Eleitoral Etienne Unias 

de Vasconcelos, Gerson Martins Pe-
reira e Marta Edna de Oliveira Leão 
pela excelência na condução do 
trabalho realizado nas Eleições dos 
Conselheiros. A Diretoria agrade-
ce, ainda, a todas as pessoas que de 
forma direta e indireta contribuíram 
para o sucesso das eleições em espe-
cial aos colaboradores da gerência 
de informática da Patrocinadora que 
sempre nos atenderam prontamente 
colocando o sistema eleitoral à dis-
posição da Cageprev.

CAGEPREV: Confira o desempenho em SETEMBRO

O mês de setembro foi mar-
cado pelo registro de nova 
deflação. Pelo terceiro mês 

seguido o IPCA registra queda, agora 
de -0,29%, motivado principalmen-
te por fortes contribuições negativas 
nos grupos Combustível, Alimentos, 
Transportes e Comunicação. Após 
um ciclo de doze altas seguidas na 
taxa básica de juros, o COPOM op-
tou por manter a taxa Selic em 13,75% 

ao ano.
Ao contrário das principais eco-

nomias, o Brasil parece ter chegado 
ao fim do ciclo de aumento dos juros 
com uma inflação mais controlada 
que nos demais países. A bolsa bra-
sileira ficou imune à realização nos 
mercados desenvolvidos, com o Ibo-
vespa apurando um ganho de 0,47% 
no mês.

A carteira de investimentos da 

Cageprev em setembro andou de 
lado e rentabilizou - 0,09%. A ren-
tabilidade positiva nos segmentos de 
renda fixa e empréstimos a partici-
pantes não foi suficiente para bater 
o desempenho negativo dos fundos 
de renda variável, multimercados e 
de investimentos no exterior. Não 
conseguimos bater a meta atuarial 
no mês de setembro.

Rentabilidade X Meta

No mês de setembro, não ba-
temos a meta atuarial. A ren-
tabilidade dos investimentos 

do PCV atingiu -0,09 % e a meta 
0,07%. Os indicadores econômicos 
se comportaram da seguinte forma: 
o Ibovespa fechou setembro em leve 
alta de 0,47% aos 110.036 pontos, di-
ferente das bolsas do exterior Down 
Jones, S & P e Nasdaq, que fecharam 
em queda de 8,68%, 8,91% e 9,66, 
respectivamente. Já o CDI, teve ren-
tabilidade de 1,07% no mês, e o Dólar 
teve alta de -3,71% no mês cotado a 
R$ 5,3940.

Contudo, nesse cenário, os resul-
tados das rentabilidades da cartei-
ra por segmento foram: Renda Fixa 

0,25%, Multimercado -0,10%; Renda 
Variável -0,91, Exterior -9,99%, Em-
préstimos 1,27% e Imóveis 13,15%. Os 
destaques da carteira  foram o Fundo 
Kinea Atlas FIM, do segmento Multi-
mercado com 1,31% de rentabilidade, 
os empréstimos com 1,27% de renta-
bilidade e os imóveis com 13,15,% em 
decorrência da reavaliação das salas 
realizada em setembro.

A rentabilidade consolidada da 
carteira resultou em -0,09% e a meta 
atuarial -0,07 em virtude da deflação 
de -0,32% do INPC. No acumulado 
do ano a rentabilidade atingiu 4,35% 
e a meta atuarial 8,07%. E no acu-
mulado desde o início rentabilidade 
723,61% x meta atuarial 667,86%.


