
160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DA PRUDENPREV

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 09:00 (nove) horas, na Sala

dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à Avenida Washington Luiz, nº

1.345, Centro, nesta foi realizada a 160º (centésima sexagésima) Reunião

Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos

conselheiros representantes do governo municipal: Alessandra Michelle Chagas

Garcia, Fernando Batoqui França e Jorge Alberto Alves Menezes; suplente do

governo municipal: Bruna de Mendonça Trevizan e Carlos Augusto Lacerda da

Silva; representante dos servidores e beneficiários: Andrêssa Gonçalves da Silva,

Márcia Cristina de Abreu, Marisa Nogueira Brogiatto e Matilde; Neves da Silva; e
suplentes representantes dos servidores e beneficiários: Edvaldo Romão, Luciana

Saran Felipin Henn e Railda Barreto. Presente ainda membro da

Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a Senhora Selma Elias Benício

Calé, Gerente Administrativa e Financeira, ausente a Senhora Edneia Aparecida

Vangelita Beloni. Justificaram a ausência a Conselheira Angela Maria de Souza

Tolomei, por motivos pessoais. Na presente reunião assume a qualidade de

Conselheiro titular a Senhora Bruna de Mendonça Trevizan, em virtude da falta

justificada da Conselheira Angela Maria de Souza Tolomei. Dando início à

reunião, a Senhora Márcia cumprimenta os presentes, agradece a presença de

todos e menciona a pauta a ser tratada na presente reunião: a) Leitura e

aprovação da ata referente a 159º Reunião Ordinária; b) Análise da carteira de

investimentos do mês de julho/2019; 0) Análise e aprovação da renovação do

credenciamento das instituições financeiras, administrador, gestor e fundos de

investimentos; e d) Quadro trimestral de receitas e despesas previdenciárias e

administrativas. Abordando o primeiro item em pauta, leitura e aprovação da ata

referente a 159º Reunião Ordinária, a Senhora Márcia solicita que a secretária do

Conselho, Senhora Alessandra, leia a ata, bem como a projete em recurso

multimídia para acompanhamento dos Conselheiros. Após leitura, os

Conselheiros realizaram a votação de referida ata. Os Conselheiros, por

unanimidade aprovam a ata referente a 159º Reunião Ordinária e em seguida

procedem com as assinaturas. Em sequencia, a Senhora Márcia aborda o

segundo item em pauta, análise da carteira de investimentos do mês de

julho/2019, e passa a palavra para a Senhora Selma, que por sua vez, apresenta

aos conselheiros a planilha de resumo de informações contábeis e planilha de

rendimento mensal dos fundos de investimento elaborada pelo departamento de

contabilidade da Prudenprev. Diz que, no fechamento de julho de 2019 (dois mil e

dezenove), os investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 322.923.815,16

(trezentos e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e

quinze reais e dezesseis centavos), apresentando variação patrimonial

aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 3.531.722,97 (três

milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e

sete centavos), e no acumulado do ano de 2019 (dois mil e dezenove) a variação
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patrimonial aumentativa cºrresponde a R$ 36.086.351,25 (trinta e seis milhões,

oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Diz

também que em julho não houve variação patrimonial negativa na carteira de

investimentos da Prudenprev, totalizando este o montante de R$ 446.651,64

(quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta

e quatro centavos) no acumulado de 2019 (dois mil e dezenove). Continuando em

sua fala a Senhora Selma diz que no mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove),

a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio positivo de

1,09%. ante uma meta atuarial de 0.69%. superando, desta forma, a meta atuarial

no mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no mês de julho de 2019 (dois mil e

dezenove) não ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos.

Efetuadas as explanações, a Senhora Selma indaga se há alguma pergunta

quanto a composição da carteira de investimentos do Instituto. O senhor

Fernando indaga se houve algum desenquadramento da carteira no mês de julho

em relação à Resolução CMN º 3922/2010. A Senhora Selma responde que não,

sendo que a carteira do instituto encontra-se devidamente enquandrada tantos

nos limites previstos na Resolução CMN º 3922/2010 quanto em sua Política de

Investimentos. Após, a Senhora Selma pergunta se há mais algum

esclarecimento. Não havendo, a Senhora Márcia aborda o terceiro assunto em

pauta, análise e aprovação da renovação do credenciamento das instituições

financeiras, administrador, gestor e fundos de investimentos, passando a palavra

a Senhora Selma para que a mesma explane sobre o assunto. A Senhora Selma

explica que a abertura da carteira de investimentos somente pode ocorrer para

instituições financeiras, administradores e gestores de Fundos de Investimentos

devidamente credenciados junto ao Instituto de Previdência, conforme legislação

da Secretaria de Previdência Social, e que este credenciamento deve ser

renovado a cada 12 (doze) meses. Informa que foram oficiadas para envio das

documentações as instífuíções financeiras Caixa Econômica Federal, Banco

Bradesco. Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Santander. o agente autônomo

Privatiza, e a corretora XP Investimentos, sendo que apenas a Privatiza Agentes

Autônomos de Investimentos não encaminhou a documentação, não

manifestando interesse em participar do processo de credenciamento. Ressalta

que o credenciamento não gera obrigação alguma da Prudenprev com as
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instituições financeiras credenciadas, e que a aplicação de recursos nest?

depende da análise prévia dos produtos oferecidos, bem como credenciamen

dos gestores e administradores de seus fundos de investimentos. Explicou

também que serão credenciados os fundos de investimentos já existentes na

carteira de investimentos do Instituto, não sendo objeto do presente processo,

portanto. o credenciamento de novos fundos de investimentos. Em seguida, a

Senhora Selma coloca a disposição dos conselheiros o Processo nº 16.716/2019,

na Prudenprev sob o nº 2490/2019, com a documentação apresentada pelas

seguintes instituições financeiras. administradoras, gestoras e fundos de

investimentos, esclarecendo que elas foram anteriormente analisadas e

aprovadas pelo Comitê de Investimentos: Caixa Econômica Federal (CNPJ:
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00.360,305/0001—04), Banco Santander Brasil SIA (CNPJ 90.400.888l0001—42),

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA (CNPJ 10.231,177/0001-52), Banco do

Brasil SIA (CNPJ 00.000000/0001-91), BB Gestão de Recursos — Distribuidora de

Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 30.822.936/0001—69), Banco Bradesco S.A

(CNPJ 60.746.948/0001-12), BRAM — Bradesco Asset Management S.A. — DTVM

(CNPJ 62.375,134/0001-44), BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda (CNPJ 00.066.670/0001-00), Vinci Equities de Recursos Ltda (CNPJ

10.917,835/0001-64), Itaú Unibanco (CNPJ 60.701.190/0001-O4) e XP

Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ

02.332.886/0001-04). O Senhor Edvaldo questiona como se dá o funcionamento

da XP Corretora. A senhora Selma explica que a XP funciona como uma

plataforma financeira, que oferece produtos de vários gestores e administradores

que estão credenciados a operar dentro desta plataforma, ressaltando que não

serão credenciados no momento gestores, administradores ou fundos de

investimentos que constam na plataforma da XP, visando ter diversificação nas

entidades credenciadas. Reforça ainda que, o credenciamento não significa

compromisso de aplicação de recursos na instituição credenciada, mas apenas

uma opção de diversificação para a carteira de investimentos. Após a análise dos

documentos, os Conselheiros, por unanimidade, são favoráveis à homologação

do credenciamento, que terá por início de vigência 15 (quinze) de agosto de 2019

(dois mil e dezenove), das seguintes instituições financeiras, administradoras,

gestoras e distribuidoras de valores mobiliários: Caixa Econômica Federal (CNPJ:

00360305/0001—04), Banco Santander Brasil SIA (CNPJ 90.400888/0001—42),

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA (CNPJ 10.231.177/0001-52), Banco

do Brasil S/A (CNPJ 00.000000/0001—91), BB Gestão de Recursos — Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 30.822.936/0001—69), Banco Bradesco S.A

(CNPJ 60.746,948/0001312), BRAM - Bradesco Asset Management S.A. -— DTVM

(CNPJ 62.375.134/0001-44), BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda (CNPJ 00.066.670/0001-00), Vinci Equities de Recursos Ltda (CNPJ

10.917.835/0001—64). Itaú Unibanco (CNPJ 60.701.190/0001-04) e XP

Investimentos Corretora de Câmbio. Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ

02.332.886/0001-04); e dos fundos de investimentos: Fundo de Investimenáp

Caixa Brasil IMA—B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ

10.740658/0001-93), Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA GERAL Títulos

Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ 11.061.217/0001-28), Fundo de

Investimento Caixa Brasil IRF—M 1 Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ

10.740.670/0001-06), Fundo de Investimentos Caixa Brasil IMA B 5+ TP RF LP

(CNPJ 10.577.503/0001—88), Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento Caixa Novo Brasil IMA—B Renda Fixa LP (CNPJ 10.646.895/0001-

90). Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo (pdª

Prazo (CNPJ 03.737206/0001-97), Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B 5

Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ 11.060913/0001—10), Fundo de

Investimento Caixa Brasil 2022 I Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ

18.598.117/0001-84), Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 | Titulos Públicos K
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Renda Fixa (CNPJ 18.598288/0001—03). Fundo de Investimento Caixa Brasil

2024 II Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ 18.598.088/0001-50), Fundo de

Investimento Caixa Brasil 2030 ! Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ

18.598042/0001-31), Fundo de Investimentos Caixa Brasil lDKA IPCA 2A TP RF

LP (CNPJ 14.386.926/0001-71), Fundo de Investimento em Gotas de Fundos de

Investimento em Ações Caixa Valor Dividendos RPPS (CNPJ 15.154.441/0001-

15), Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos De Investimento Imobiliário — FII (CNPJ

17.098.794/0001—70), Fundo de Investimento em Ações Caixa IBOVESPA (CNPJ

01.525.057/0001—77), BB Previdenciário Ações Governança Fundo de

Investimento (CNPJ 10.418,335/0001—88). BB Previdenciário RF lDKA 2A TP RF

LP (CNPJ 13.322205/0001-35), BB Previdenciário Renda Fixa IMA-Bõ+ TP

(CNPJ 13.327.340/0001—73). e Bradesco Fundo de Investimento em Ações Small

Cap Plus (CNPJ 06.988.623/0001-09). Em continuidade aos itens em pauta, a

Senhora Márcia aborda o quarto item em pauta, quadro trimestral de receitas e

despesas previdenciárias e administrativas, momento no qual a Senhora Selma

apresenta aos Conselheiros o quadro trimestral de Receitas e Despesas

Previdenciárias e Administrativas relativo aos meses de maio, junho e julho de

2019 (dois mil e dezenove), bem como relação das aposentadorias e pensões

concedidas em julho de 2019 (dois mil e dezenove), mencionando que esta

relação encontra-se também disponível no site da Prudenprev. Os Conselheiros

analisam a planilha de resumo de informações contábeis dos meses de maio,

junho e julho de 2019 (dois mil e dezenove). Após a Senhora Márcia indaga se há

algum questionamento. Nada mais havendo e findado os assuntos em pauta, a

Senhora Márcia diz ter alguns pontos a acrescentar, perguntando à Senhora

Selma quando serão informatizados os holerites dos inativos da Prudenprev. A

Senhora Selma responde que & Prudenprev está em fase de transição de sistema ,,

de informática, sendo que o autoatendimento encontra-se em fase de testes, e

possivelmente os holerit'e'slserão disponibilizados de forma digital no segundo (/
semestre de 2019 (dois mil e dezenove). A Senhora Márcia solicita W

esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual a Senhora Renata, ex—servidora da

Secretaria de Educação, está trabalhando na Prudenprev, tendo em vista que

outros servidores a questionam sobre a forma pela qual esta ingressou ná/à

Prudenprev. A Senhora Selma esclarece que no quadro de pessoal da

Prudenprev há 3 (três) cargos de Assessores, que são puramente Comissionados /

e de livre nomeação, sendo estes nomeados via Decreto pelo Prefeito. A Senhora

Márcia indaga quais são as pessoas que ocupam estes cargos. A senhora Selma

responde que estes cargos são ocupados por: Alex da Silva Carvalho. Mateus

Alves dos Santos e Renata Luiza de Oliveira. Após, a Senhora Márcia informa aos

Conselheiros que foi agendada a reunião de membros do Conselho com o ]

Prefeito, conforme tratado em reuniões anteriores, para o dia 15 (quinze) de QCr7

agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 16 (dezesseis) horas, no gabinete do

Prefeito. Após, a Senhora Márcia indaga se há mais algum assunto a ser tratado. %

Não havendo encerra—se a presente ata que foi por mim, Alessªndra Michelle

Chagas Garcia lavrada com assinatura dos presentes.
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Conselho Municipal de Previdência.

 

Alessªndra Michâllàr Cha as Garcia (Conselheira Titular)

 

 

  

Andrêssa Gonçalves a (Conselheira Titular)

Wa ÓXL Www
Bruna de Mendonça Trev' - .,. ; , olga SUpIente, na qualidade de titular)

 
 

 

»;
? Edvaldo Romão (CÉnselheiro/Suíãnte)

 

 

 

 

 

 

 

   

 

um

SelmaE'asl  - dministrativo e Financeiro da Prudenprev)

Página 5 de 5


