
100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
PRUDENPREV

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 09:00 horas, na Sala dos
Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à Avenida Washington Luiz, nº 1.345,
Centro, nesta foi realizada a 100º (centésima) Reunião Ordinária do Conselho
Fiscal da Prudenprev. Presentes os conselheiros titulares Cleonice de Souza
Bispo Pereira, Mizael Brandão Junior e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues, e a
conselheira suplente Zaira Betio Sgrignoli. Justificou a ausência a conselheira
Diva Matias dos Santos, por motivos profissionais. Presentes ainda a Senhora
Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativo e Financeiro, e a Senhora
Alessandra Michelle Chagas Garcia, Contadora da Prudenprev. Iniciou-se o
desenvolvimento dos trabalhos com a verificação de existência de quórum para
realização da mesma. Existindo quórum, os Conselheiros realizaram a leitura,
votação e assinatura da ata da reunião anterior. O Presidente do Conselho Fiscal,
Senhor Mizael Brandão Junior, faz os cumprimentos aos presentes. Após, informa
a pauta da presente reunião, sendo: a) Análise da carteira de Investimentos dos

meses de julho de 2019; b) Análise e Aprovação da renovação do
credenciamento das instituições financeiras, administrador, gestor e fundos de
investimentos; o) Quadro Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e
Administrativas; e d) Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira
do mês de julho de 2019. Em sequencia aos trabalhos foram colocadas para
apreciação dos Conselheiros presentes: notas de empenhos, bem como seus
respectivos comprovantes, inerentes as despesas previdenciárias e despesas
administrativas do Instituto do mês de julho de 2019; planilha contendo o resumo
de informações contábeis do mês de julho de 2019; e planilha resumo de
rendimento mensal dos Fundos de Investimentos da Prudenprev do mês de julho
de 2019, ambas elaboradas pelo Departamento de Contabilidade da Prudenprev.
Iniciando a pauta, o Senhor Mizael solicita a Senhora Selma que explane sobre o
primeiro assunto, apresentação da carteira de Investimentos de julho de 2019. A
Senhora Selma diz que no encerramento do mês 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
patrimonial aumentativa corresponde a R$ 36.086.351,25 (trinta e seis milhõ ,
oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). DI x
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 x,,
1,09%, ante uma meta atuarial de 0,69%, superando, desta forma, a meta atuarial (JM
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 perguntaX
quanto a composição da carteira de investimentos do Instituto. Não havendo, 0 XX
Senhor Mizael aborda o segundo assunto em pauta, análise e aprovação dª) "
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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
instituições 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 instituições financeiras
credenciadas, e que a aplicação de recursos nestas depende da análise prévia
dos produtos oferecidos, bem como credenciamento 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:

00.360.305/0001-04), Banco Santander Brasil S/A (CNPJ 90.400.888/0001-42),
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 60.746.948/0001-12), BRAM —— Bradesco Asset Management S.A. —- DTVM
(CNPJ 62.375.134/0001-44), BEM — Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda (CNPJ 00.066679/0001-00), 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). A senhora Selma esclarece ainda 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. Após a análise dos
documentos, os Conselheiros, por unanimidade, são favoráveis à homologaç
do credenciamento, que terá por início de vigência 15 (quinze) de agosto de 20
(dois mil e dezenove), das seguintes instituições financeiras, administradoras,
gestoras e distribuidoras de valores mobiliários: Caixa Econômica Federal (CNPJ:
00.360.305/0001-04), Banco Santander Brasil S/A (CNPJ 90.400.888/0001-42),
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA (CNPJ 10.231. 177/0001-5-2), Banco
do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91), BB Gestão de Recursos— Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 30.822.936/0001—69), Banco Bradesco 8.AO
(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. 190/0001-04) e XP
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Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ
02.332.886/0001-04); e dos fundos de investimentos: Fundo de Investimento
Caixa Brasil !MA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ
10.740.658/0001—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
Prazo (CNPJ 03.737.206/0001-97), Fundo de Investimento Caixa Brasil lMA-B 5
Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ 11.060.913/0001—10), Fundo de
Investimento Caixa Brasil 2022 I Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ
18.598.117/0001-84), Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos
Renda Fixa (CNPJ 18.598.288/0001-03), 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
18.598.042/0001-31), Fundo de Investimentos Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF
LP (CNPJ 14.386.926/0001—71), Fundo de Investimento em Cotas 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
01.525057/0001-77), - BB Previdenciário Ações Governança Fundo de
Investimento (CNPJ 10.418.335l0001-88), BB Previdenciário RF IDKA 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). Dando continuidade a reunião, o Senhor
Mizael aborda o terceiro item em pauta, quadro trimestral de receitas e despesas
previdenciárias e administrativas, e em sequencia os Conselheiros passam a
examinar o quadro trimestral de receitas e despesas previdenciárias, bem como a
documentação contábiI/tínanceira do instituto relativa ao mês de julho de 2019.
Após, o Senhor Mizael apresenta o último item em pauta, fiscalização da gestão
orçamentária, patrimonial e financeira do mês julho 2019, e os Conselheiros
procedem com a análise da documentação contábil/fínanceira do instituto e
relatórios apresentados relativos ao mês de julho de 2019. Após a análise
documental, os Conselheiros constatam que estão de acordo com as normas
legais e nada se opõem, aprovando, desta forma a gestão orçamentária,
patrimonial e financeira do mês de julho de 2019. Findado os assuntos em pauta,
o Senhor Mizael pergunta se há alguma outra questão a ser tratada. Não havendo
outros assuntos a serem tratados, encerram a reunião e a presente ata que foi por
mim, Zaira Betio Sgrignoli, lavrada com assinatura dos presentes.
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