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PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

(ISSM)-2022

Realizada em 25/03/2022

Participação;

Membros natos do Conselho Administrativo e Previdenciário;

André Anilton dos Santos - Subsecretário d» Administração no exercício da

substituição

José Maurício Borges de Menezes - Subsecretário de Fazenda no exercício da

substituição

Membros do Conselho Administrativo e Previdoiciário;

Rafael Couto Ribeiro - representante da Procuradciia-Geral do Município

José Marcelo de Santana (titular) - representant: do Sindicato dos Professores da

Rede Pública Municipal

Gisele Santos Silva (titular) - representante dos seividores do Poder Legislativo

Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza (supi 3nte)-representante dos servidores

do Poder Legislativo

Sara de Andrade Santos (titular) - representante dos servidores do Poder Executivo

Convidados:

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinet; da Superintendência

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Domitê de Investimentos

Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM

Doranei Dantas Costa-Diretora de Previdência do I ;.SM

Isis Lobo de Souza-Assessora Especial I

Presidente da Reunião:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretci superintendente do ISSM

SEFAZ / GA^S^qfcebido
Secretária:

Francisca Naiana Aguiar Moreira
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Pauta da Reunião;

1) Aprovação do Relatório de Governança Anual e da prestação de contas de 2021;

2) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual do Comitê de Investimentos

de 2021;

3) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e

Previdenciário de 2021;

4) Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022;

5) Acompanhamento do Planejamento Estratégico com a aprovação do Plano de Ação

de 2022;

6) Apresentação e aprovação do Programa de Educação Previdenciária de 2022;

7) Aprovação do Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho

Administrativo e Previdenciário;

8) O que ocorrer.

Anexo:

1) Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e

Previdenciário.

Reunião:

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de <jois mil e vinte e dois, por volta das

lOhOOmin, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Administrativo e

Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) de forma

híbrida, com a participação dos seguintes conselheiros por videoconferência, por meio

da plataforma Googie Meet; ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS, Subsecretário de

Administração, representando o Secretário de Administração Helder Almeida de

Souza; JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEiZES, Subsecretário de fazenda,

GISELE SANTOS SILVA e PATRÍCIA LUZIA Ml-NDES GONÇALVES DE SOUZA

(suplente), representantes dos servidores do Pcder Legislativo; RAFAEL COUTO

RIBEIRO, representante da Procuradoria-Geral d: Município, JOSÉ MARCELO DE

SANTANA, representante do Sindicato dos Profes-ores da Rede Pública Municipal e

SARA DE ANDRADE SANTOS, representante dos servidores do Poder Executivo;

<K
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Estando presentes, ainda, o dlretor-superlntendente do ISSM, PEDRO JORGE

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, em videoconferência, e os seguintes

convidados: ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da

Superintendência, presencialmente; ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, em

videoconferência; CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê

de Investimentos e gestor de recursos do ISSM, presencialmente, ERNÂNI

BERNARDINO ALVES DE SENA, Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM,

presencialmente e DORANEI DANTAS COSTA, Diretora de Previdência do ISSM,

presencialmente. Estando ausentes os Conselheiros Helder Almeida de Souza, José

Carlos Conceição Carmo e Nilson Coelho da Silva. Após verificação do quòrum legal,

O diretor-superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, designado como presidente da reunião pelo art. 83, § 1°, da Lei

Complementar n° 1.644/2020, declarou aberta a reunião, registrando a presença dos

conselheiros e dos convidados supracitados, dispensando-se as assinaturas destes

últimos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo

Conselho. Ressaltou que a conselheira PATRÍCIA LUZIA MENDES GONÇALVES DE

SOUZA (suplente), representante dos servidores do poder legislativo não possui poder

de voto em razão da presença do titular. Em seguida leu a convocação da reunião

previamente disponibilizada no Diário Oficial Municipal n° 1.873 de 22 de março de

2022 com a seguinte pauta: 1) Aprovação do Relatório de Governança Anual e

Prestação de Contas de 2021; 2) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas

Anual do Comitê de Investimentos de 2021; 3) Aprovação do Relatório de

Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário de 2021; 4)

Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022; 5) Acompanhamento do

Planejamento Estratégico e aprovação do Plano de Ação de 2022; 6)

Apresentação e aprovação do Programa de Educação Previdenciária de 2022; 7)

Aprovação do Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho

Administrativo e Previdenciário; 8) O que ocorrer. O Superintendente iniciou

falando sobre o Relatório de Governança Anual e da Prestação de Contas de 2021,

que já vem sendo apresentado trimestralmente com o objetivo de uma gestão cada

vez mais transparente, com prestação de contas e publicidade aos atos praticados, e

participativa, proporcionando aos conselheir:s informações periódicas. A

apresentação dessa reunião condensa os dados de todo o trabalho de 2021. Destacou

que os primeiros dados são sobre a gestão previdenciária, que trata da missão

institucional, que é a concessão dos benefícios prtiyidenciários. Nos quatro trimestre^
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de 2021 o Instituto teve 118 aposentadorias requeridas e 117 concessões. O público

predominante do ISSM continua sendo os professores, responsáveis por 42% dos

requerimentos, e a SEDUC sendo a Secretaria com 59% dos requerimentos de

aposentadoria. Sobre a pensão por morteressaltou que houve um aumento

significativo de óbitos em 2021, fazendo com que aumentassea quantidade de

requerimentos de pensão por morte no Instituto, sendo 34 requeridas e 31 concedidas

em 2021. Sobre os demais processos, total de 257 requeridos e 246 analisados,

ressaltou a predominância dos processos de averbação, que representaram 165

novos processos e análise no período, demandando bastante tempo de análise na

previdência. Além disso, o recadastramento, que estava suspenso em 2020, voltou a

ser realizado em 2021 a partir do mês de julho, sendo recadastrados 1.377

aposentados e 122 pensionistas com o convênio feito com a Caixa Econômica

Federal. Foi realizado, também, o recadastramento presencial no ISSM (231

aposentados e 73 pensionistas) e por vídeo (57 aposentados e 10 pensionistas) para

pessoas em situações específicas. Ressaltou que em 2021 o atendimento foi

preferencialmente remoto, totalizando 12.132 atendimentos, sendo 10.136

atendimentos na previdência e 1.816 atendimentos na área de Ouvidoria.O percentual

de satisfação desses atendimentos ocorreu em 94,7% das vezes, evidenciando que o

atendimento do ISSM é excelente ou bom, sendo que quando ocorre insatisfação

normalmente ê porque a pessoa não recebeu aquilo que queria ou que achava ser

justo, e não com o atendimento em si. Mencionou as ações de diálogos com os

servidores, citando a publicação de uma nova Cartüha Previdenciária em fevereiro que

esmiuçou a Lei 1644/2020(nova Lei de Previdência) e que em março de 2021 foi feita

a prestação de contas do ano de 2020; e está pre /ista para abril de 2022 a prestação

de contas de 2021. Foram feitas outras ações, como uma parceria com o Sindicato

dos professores para um seminário sobre a reforma da previdência, o PPA (Programa

de preparação para a aposentadoria) conscientizandoaqueles servidores que estavam .i

próximos de se aposentar, foi feito um seminário presencial no mês de setembro com

todos os representantes dos setores de recurscs humanos da prefeitura tratando

especificamente sobre a nova previdência, procedimentos de concessão e

planejamento financeiro. Observou que foi feito tumbém um programa de educação

.  financeira, proposto pelo Diretor administrativo e fi 'anceiro do ISSM, ERNÂNI ALVES V
'  BERNARDINO SENA, com o apoio do economista 3 servidor do ISSM, DIEGO SILVA ^

DE SOUZA. Ao pedir a palavra oconselheiro .lOSÉ MARCELO DE SANTANA

ressaltou a importância de dar prosseguimento ao primeiro seminário realizado pelo
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ISSM, sendo necessária uma programação para tal evento. O Superintendente e

presidente da reunião, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

continuou, concordando com a observação feita e. revelando que esse é o momento

oportuno para essas sugestões. Relatou que ao longo do ano foram feitos doze

informativos, denominados "Comunica ISSM", com o objetivo de trazer transparência e

informações. Observou que a área de previdência é responsável, também, pela

Compensação Previdenciária, sendo que o instituto totalizou R$ 12.222.789,76
, I

decorrentesdessa compensação no ano de 2021, sendo de extrema importância para

. a sobrevivência financeira do Instituto. Finalizou o item sobreGestão Previdenciária,

-. , passando para a Gestão Financeira e Contábil do Instituto, relatando que em 2021 o

ISSM voltou a ter um superávit com o retorno do pagamento das contribuições

previdenciárias que estavam suspensas em 2020, conseguindo, um resultado

financeiro de R$ 25.482.026,89 (17%) ao longo do ano. Considerou que tanto as

receitas quanto as despesas foram realizadas abaixo do orçado, mas as receitas

conseguiram atingir 75% do orçado, enquanto as despesas atingiram 62%. As

contribuições foram as maiores responsáveis pelas receitas e as aposentadorias e

pensões foram as maiores responsáveis pelas despesas. Ressaltou que as demais

informações sobre esse módulo de Gestão Financeira e Contábil ficará disponível para

consulta, passando para o módulo de Gestão de Investimentos, observando que o ano

de 2021 não foi um ano favorável para os investimentos, ainda bastante afetado pelas

conseqüências da pandemia COVID-19. Pontuou que nenfium RPPS do Brasil

conseguiu bater a meta e que o ano de 2021 foi um ano muito atipico na economia,

que teve um IPCA projetado para 3% no inicio do ano e terminou o anocom mais de

10%, desestruturando o mercado de renda fixa, que é o mercado responsável por

mais de 60% da carteira do ISSM. O Instituto conseguiu uma rentabilidade de apenas

R$ 4.138.723,47 (7% da meta atuarial), resultado decorrente dessa conjuntura

nacional e internacional. Explicou que houve uma modificação na carteira de

investimentos do ISSM, que passou a investir menos em renda fixa e mais diretamente

em títulos públicos, como também em investimentos no exterior. O ISSM reduziu os

investimentos em renda variável e ampliou em multimercados, observando que,

mesmo com essas modificações, a concentração de^ ativos não mudou, permanecendo

nos principais bancos do mercado. Passando para o item de Gestão Atuarial,

observou que o relatório conta a análise de 2021 e o comparativo entre o previsto e

realizado. Explicou que houve redução do déficit do Instituto em 2020, conseguindo

manter essa redução em 2021. Seguindo para os dados do Jurídico, observou qu^
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houve uma grande quantidade de processos sobre a taxação dos inativos, incluída

com a reforma da previdência (EC 103/2019), sendo que foi reconhecida a legalidade

dessa taxação na maioria dos processos que foram judicializados. Sobre as

contratações, ressaltou a contratação da Caixa, Econômica Federal para fazer o

recadastramento e a contratação da DATAPREV para o sistema de compensação

previdenciária. Seguiu falando sobre o relatório de Comunicação e Ouvidoria, que

evidencia o mês de março como sendo o de maior acesso aos portais do ISSM devido

à taxação dos inativos trazida pela reforma da previdência. Além disso, o Instituto teve

100% das manifestações atendidas dentro do prazo, significando que todos que

procuraram o ISSM não ficaram sem resposta. Sobre a Gestão de Pessoas, não

houve grandes alteraçõesno quadro de Pessoal do ISSM e que o ISSM continua

priorizando a qualificação continuada dos servidores, sendo que 32 servidores tiveram

alguma capacitação no período. Sobre o Controle Interno do ISSM ressaltou o trabalho

bem esmiuçado, com números. Por fim, citou os acontecimentos relevantes para o

Instituto, como ter ganhado alguns prêmios oe boas práticas, ter mantido a

classificação como nível B no índice de situação previdenciária, a inclusão do

Planejamento Estratêgicono Plano Plurianual e a reformulação do regimento interno

do comitê de investimentos. Encerrou a apresentação, colocando-se à disposição para

esclarecimentose dúvidas. O Relatório apresentado pode ser consultado em

i/.issm.( pa.QOv.br/portal/funcao.plç

havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o

Relatório de Governança Anual de 2021 e do Relatório de prestação de contas

do ISSM. Ato contínuo, passou ao item2) Aprovação do Relatório de Prestação de

Contas Anual do Comitê de Investimentos de 2021.Iniciou apresentando o novo

gestor de recursos do ISSM que é, também, o presidente do comitê de
investimentos,CARLOSHENRIQUE DA ROCHA SANTOS. Com a palavra, o

presidente do Comitê de Investimentosenfatizou a proatividade do comitê, citando as

reuniões, as decisões fundamentadas e a particioação de todos os membros nos

debates. Discorreu sobre o cenário macroeconõmiooque influenciou diretamente todos

os investimentos realizados no mercado financei o.Mesmo com o difícil cenário de

2021, o ISSM conseguiu atingir 7% da meta e ter uma rentabilidade positivade R$

4.138.723,47. Sobre a distribuição da carteira fa )u sobre as mudanças ocorridas,

como a compra direta em títulos públicos e os ir^-estimentos no exterior. Ressaltou

que todas as decisões e movimentações feitas ;ão disponibilizadas mensalmente,

enfatizando a transparência nas ações do comi 3 de investimentos, finalizando a
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apresentação. Não havendo questionamento nem manifestações, oRelatório de

Prestação de Contas Anual do Comitê de Investimentos de 2021 foi submetido à

aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente da reunião

e  Superintendente do ISSM,PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃESpassou ao itemS) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do

Conselho Administrativo e Previdenciário de 2021, esclarecendo que o ISSM

precisaprestar contas sobre o que o Conselho Adrhinistrativo fez em 2021, passando a

palavra para a chefe de gabinete da Superintendência, ANA CLARA ANDRADE DE

ALMEIDA, que iniciou falando que foram realizadascinco reuniões do conselho

administrativo e previdenciário em 2021 tratando de todos os assuntos pertinentes.

Citou a aprovação do regulamento n° 01/2021 pelo conselho, referente ao

credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos, a aprovação de

um novo orçamento em novembro e a aprovação de uma nova política de

investimentos para 2022, finalizando a apresentação. Não havendo questionamento

nem manifestações, o Relatório de Prestação de Contas do Conselho

Administrativo e Previdenciário de 2021foi submetido à aprovação, sendo

aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente da reunião passou ao item4)

Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022, que considerou como

sendo um item muito relevante por ser o ISSM um regime de previdência que deve

garantir o pagamento de benefícios futuros, e a gestão atuarial irá prevenir possíveis

problemas com esses pagamentos. Com a palavra, a chefe de gabinete, ANA CLARA

ANDRADE ALMEIDAdeclarou ter enviado o relate rio completo de avaliação atuarial

para todos os conselheiros. Explicou que a data base de avaliação do ISSM foi dia

31/12/2021 e com base nela são realizadas todas as projeções financeiras pelos

próximos 35 anos. Continuou falandoque o Instituto possui 7.889 segurados, com uma

idade média de 52 anos e que a categoria dr-minante são os professores. Os

benefícios concedidos correspondem a 43,13% da folha de pagamentos e tem-se a

relação de 2,7 ativos para cada benefício concedido. O principal fator de diferença

entre a avaliação de 2021 e a avaliação de 2022 f :i a redução da taxa de juros que é

determinada por uma portaria da Secretaria de P'"evidência tendo como referência a

duração do passivo, sendo a redução na taxa de juros de 5,40% em 2021 para 4,84%

na avaliação de 2022, impactando diretamente ".o cálculo atuarial do ISSM, essa

alteração na taxa de juros foi responsável por 89, ?5% do aumento do déficit atuarial.

Falou que o ISSM teve um aumento do patrimônic e, também, um aumento do déficit

atuarial, passando esse déficit para - R$1.001.795. JSO,34. Ressaltou que mesmo com
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esse aumento de déficit não houve aumento das alíquotas do Instituto e nem alteração

do plano de equacionamento que foi aprovado pela Lei Municipal 1644/2020. Pontuou

que a alteração na tábua de mortalidade, a base de dados e a rentabilidade dos

investimentos foram outros fatores que contribuíram para o aumento do déficit. Com a

palavra, o Superintendente e presidente da reunião reforçou que esses dados foram

repassados pelo atuário e que, mesmo com o aumento do déficit atuarial, a alíquota

suplementar do ISSM continua sendo suficiente para amortizá-lo.Não havendo

questionamento nem manifestações, o Relatório de Avaliação Atuarial de 2022foi

submetido à aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Ato continuo, passou

ao item 5) Acompanhamento do Planejamento Estratégico e aprovação do Plano

de Ação de 2022. O presidente da reunião ressaltou a importância de se fazer

planejamento estratégico para alcançar os objetivos propostos,passando a palavra

para o Diretor Administrativo e Financeiro, ERNÂNI SENA ALVES BERNARDINO que

iniciou a apresentação explicando as ações a setem priorizadas pelo ISSM ao longo

do ano de 2022, ressaltou o planejamento do Comitê de Investimentos dentro do

Planejamento Estratégico e o fortalecimento do Controle Interno. O Planejamento de

2022 pode ser consultado em

http://vwwv.issm.camacari.ba.qov.br/portal/funcao.chp?url=superintendencia.phpNão

havendo dúvidas ou manifestações o Planejamento Estratégico e o Plano de Ação

de 2022foi submetido à aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Ato

contínuo, o presidente da reunião passou ao item>5) Apresentação e aprovação do

Programa de Educação Previdenciária de 2022, esclarecendo que o ISSM

apresentou uma proposta, mas que os conselheiros tem total liberdade para sugerir

novas ações. Falou das ações que serão realizadas, como a ação de diálogo com os

segurados, citando a audiênciapública a ser realizada no dia 13/04/2022 em formato

virtual. Em abril também será feita a nova caitilha previdenciária devido a uma

mudança ocorrida na legislação. No segundo seme:>tre será feita a cartilha financeira e

serão mantidas as ações com o grupo de convivêrcia amizade e paz e as ações nas

redes sociais e que em maio e outubro serão feitor; seminários com públicos variados.

O presidente da reunião e Superintendente do ITSM solicitou ao representante do

sindicato dos professores ajuda para implementar mais ações que os beneficiem. Com

a palavra, o representante do sindicato, JOSÉ MA-tCELO DE SANTANA, relatou que

existem muitos questionamentos e preocupações da categoria, sendo necessários

esses encontros. O presidente da reunião e Superintendente do ISSM convidou o

representante do sindicato para participar da comi:são responsável pela organização
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dos seminários. Continuou falando das ações a serem tomadas, falando sobre as

ações de capacitação, ressaltando a importância dos conselheiros se capacitarem,

visto que agora será obrigatória a certificação da maioria dos conselheiros até

30/03/2023. Pedindo a palavra, o representante dp sindicato dos professores, JOSÉ

MARCELO DE SANTANA, relatou a preocupação com essa certificação. Com a

palavra, o Superintendente explicou os detalhes sobre as novas exigências de

certificação. Continuou falando sobre as capacitações nas áreas de investimento,

compensação previdenciária, previdência, lei geral de proteção de dados, pagamento

de pessoal, controladoria, ouvidoria e demais áreas.Não havendo dúvidas sobre o

assunto nem manifestações, foi aprovado por unanimidade oPrograma de

Educação Previdenciária de 2022. Ato contínuo, passou ao item?) Aprovação do

Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e

Previdenciário. Observou que o Conselho Administrativo e Previdenciário precisa

realizar quatro reuniões ao longo do ano e que muitas das pautas são obrigatórias,

citando alguns itens das reuniões a serem realizaoas. Não havendo manifestações, foi

submetido á aprovação e aprovado por unanimidade oCronograma e Plano de

Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário.Passando ao

itemS) O que ocorrer, o Superintendente abnu espaço para considerações e

manifestações do Conselho. Não havendo manifestações neste tópico, o Diretor-

Superintendente do ISSM e presidente da reunião, PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos com

votos de estima e consideração, pedindo apoio para o processo de diálogo com os

segurados e para as certificações.A chefe de gab nete, ANA CLARA ANDRADE DE

ALMEIDA, pediu a palavra para relembrar aos cc>nselheiros o envio dos diplomas e

certificados que possuam para serem arquivado no Instituto. E nada mais havendo

passível de registro eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade de

secretária designada pela Portaria n° 34/2022, ce 24 de janeiro de 2022, lavrei a

presente ata de reunião que vai por mim e pelos de mais assinada.
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ÃNOREANILTON DOS SANTOS

Membro suplente

^bs^retário da Administração

JOSE MAURÍCIO BORGES DE MENEZES
I

Membrc nato

Subsect etário da Fazenda no exercício
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membro titular

representante da Procuradoria-Geral do Município representante do Sindicato dos Professores da Rede

Pública Municipal

GISELE SANTOS SILVA

membro titular
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patrícia luzia MENDES GONÇALVES DE

SOUZA

representante dos servidores do Poder Legislativo membro suplente

representante dos servidores inativos e pensionistas

no exercício da substituição

SARA DE ANDRADE SANTOS

membro titular

representante dos servidores do Poder Executivo

PEDRO/ JORGE VILLAS BOAS ALFREDO FRANCI3CA N'AlANA AGUIAR MOREIRA

GUIM^RÃpS
Presiàénte da Reunião

Diretor-superintendente do ISSM
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Mês Data Horário Local Tipo Pautas do Dia

MARÇO 25/03/2022 10:00 - 12:00
PGM

Google Meet
Ordinária

1) Aprovação do Relatório de Governança Anual e da Prestação de Contas de 2021; 
2) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual do Comitê de Investimentos de 2021; 
3) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário de 2021; 
4) Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022; 
5) Acompanhamento do Planejamento Estratégico e aprovação do Plano de Ação de 2022; 
6) Apresentação e aprovação do Programa de Educação Previdenciária de 2022;
7) Aprovação do Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário.

MAIO 12/05/2022 10:00 - 12:00
PGM

Google Meet
Ordinária

1. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Gestão Atuarial 2021;
2. Apreciação do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio 2022;
3. Apreciar e aprovar o Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre;
4. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 1º Trimestre do Comitê de Investimentos;
5. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 1º Trimestre do Conselho Administrativo e Previdenciário.

AGOSTO 11/08/2022 10:00 - 12:00
PGM

Google Meet
Ordinária

1. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa do 2º Trimestre; 
2. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do Comitê de Investimentos;
3. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do Conselho Administrativo e Previdenciário.
4. Apreciar e Aprovar Orçamento 2023;
5. Aprovar Relatório de Hipoteses Atuariais e premissas para o cálculo atuarial de 2023;

NOVEMBRO 22/11/2021 10:00 - 12:00
PGM

Google Meet
Ordinária

1. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa 3º Trimestre de 2021;
2. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do Comitê de Investimentos;
3. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre do Conselho Administrativo e Previdenciário.
4. Apreciar e aprovar Relatório de Gestão Atuarial 2022;
Apreciar Revisão do Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2023;
5. Aprovar a Política de Investimentos de 2023.

Conselho Administrativo e Previdenciário
Cronograma de Reuniões e Plano de Trabalho


