
101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
PRUDENPREV

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 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 101º (centésima primeira) 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 Diva Matias dos Santos. Justificou a ausência
a conselheira Zaira Betio Sgrignoli, por estar em gozo de férias. 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 e
informa que devido a ausência da secretária do respectivo Conselho, Senhora
Zaira Betio Sgrignoli, há necessidade de ser indicado um conselheiro para

secretariar a presente reunião, sendo indicado pelos Conselheiros presentes o

Senhor Mizael Brandão Junior para o encargo de secretário., cuja atribuição será
desempenhada apenas nesta reunião. Prontamente, o Senhor Mizael aceitou.

Após, informa a pauta da presente reunião, sendo: a) 2ª Seminário Previdenciário
para os servidores Públicos Municipal de Presidente Prudente; b) Proposta de
alteração da data das reuniões ordinárias; 0) Leitura e Aprovação da ata do
Comitê de Investimentos; d) Análise da carteira de Investimentos do mês de
agosto de 2019; e) Quadro Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e
Administrativas; e f) Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira
do mês de agosto 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 agosto de 2019; planilha contendo o
resumo de informações cõnªtábeis do mês de agosto de 2019; e planilha resumo
de rendimento mensal dos Fundos de Investimentos da Prudenprev do mês de

agosto 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, 20 Seminário Previdenciário para os servidores

Públicos Municipal de Presidente Prudente. A Senhora Selma diz que a
Prudenprev irá realizar, em parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais QL
de Presidente Prudente e Região (SINTRAPP), no dia 16 (dezesseis) de outubro
de 2019 (dois mil e dezenove), a 2ª edição do Seminário Previdenciário para os

servidores Públicos Municipal de Presidente Prudente, convidando a todos os
Conselheiros a participarem de referido evento. Diz que a programação do evento
será endereçada posteriormente aos Conselheiros Solicita ainda alteração n
data da reunião ordinária do Conselho para o dia do evento,16 (dezesseis) dé
outubro de 2019 (dois mil e dezenove), de forma a viabilizar a participação de

todos os Conselheiros. O Senhor Mizael inicia a votação quanto a alteração na
data da reunião ordinária do mês de outubro. Os Conselheiros presentes, por
unanimidade, são favoráveis a alteração na data da reunião ordinária para o diaX “&

  

   

  

16 (dezesseis) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove). Prosseguindo na pauta“
o Senhor Mizael aborda o segundo assunto em pauta, proposta de alteração da Xfx
data das reuniões ordinárias, dizendo esta ser uma proposta da Superintendência)
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Previdenciária, solicitando a Senhora Selma que exponha os motivos. A Senhora
Selma diz que, em virtude da adesão ao Pró—Gestão, a entidade previdenciária
está realizando várias ações para obter a certificação em referido programa, e
uma delas é a necessidade de leitura e aprovação da ata do Comitê de
Investimentos pelo Conselho Fiscal. Desta forma, as reuniões do Comitê de
Investimentos devem preceder a reunião do Conselho Fiscal. Ocorre que,
conforme as agendas de reuniões atualmente estabelecidas, há uma inversão na

ordem de realização destas reuniões. Por isso a proposta da Superintendência
Previdenciária em alterar a data das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para
a terceira quarta-feira de cada mês. O Senhor Mizael diz ser favorável às
alterações tendo em vista que estas são necessárias ao bom andamento dos
trabalhos do Instituto, e, após apresentados os motivos, inicia a votação quanto a
alteração na data das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal. Os Conselheiros
presentes, por unanimidade, são favoráveis a alteração nas datas das reuniões
ordinárias do Conselho Fiscal para a terceira quarta-feira de cada mês. Dando
sequencia a pauta, o Senhor Mizael aborda o terceiro item em pauta, leitura e

aprovação das atas da 77º e 78º reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos,
ocorridas em 12 (doze) de agosto de 2019 (dois mil e dezenove) e 16 (dezesseis)
de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), respectivamente. Após leitura, os
Conselheiros realizaram a votação para aprovação de referidas atas. Os
Conselheiros, por unanimidade aprovam as atas referentes a 77º e 78º reunião

ordinária do Comitê de Investimentos. Em continuidade, o Senhor Mizael aborda o
quarto assunto em pauta, apresentação da carteira de Investimentos de agosto de

2019 (dois mil e dezenove), passando a palavra a Senhora Selma para que a
mesma explane sobre o assunto. A Senhora Selma diz que no encerramento do

mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), os investimentos da Prudenprev
totalizaram R$ 324.473.144,45 (trezentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e

setenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos),
apresentando variação patrimonial aumentativa. derivada de rendimentos
positivos no mês, de R$ 618.267,89 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e
sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e no acumulado do ano de 2019

(dois mil e dezenove) a—var-iação patrimonial aumentativa corresponde a R$
36.704.619,14 (trinta e seis milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e
dezenove reais e quatorze centavos). Diz também que em agosto ocorreu

variação patrimonial negativa na carteira de investimentos da Prudenprev no
montante de R$ 857.509,74 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e nove

mil, setenta e quatro centavos), totalizando este o montante de R$ 1.304.161,38
(um milhão, trezentos e quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e oito
centavos) no acumulado de 2019 (dois mil e dezenove). Continuando em sua fal
a Senhora Selma diz que no mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), a

carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retomo médio negativo de
0,07%, ante uma meta atuarial de 0,61%, não atingindo. desta forma, a meta
atuarial no mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no mês de agosto de 201
(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. Não

havendo, os Conselheiros homologam a composição da carteira de investimentos
do mês de agosto/2019. Em continuidade, o Senhor Mizael aborda o quinto
assunto em pauta, relação das concessões de benefícios referente a
agosto/2019. Os Conselheiros analisam as concessões de benefícios de *ka
aposentadorias e pensões ocorridas em agosto de 2019 (dois mil e dezenove),e*
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não apresentam qualquer apontamento. Dando continuidade a reunião, o Senhor
Mizael aborda o sexto 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 dos meses

de junho, julho e agosto de 2019 (dois mil e dezenove), bem como a
documentação contábiI/financeira do instituto relativa ao mês de agosto de 2019
(dois mil e dezenove). Após, o Senhor Mizael apresenta o sétimo e último item em
pauta, fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do mês
agosto 2019 (dois mil e dezenove), e os Conselheiros procedem com a análise da
documentação contábiI/financeira do instituto e relatórios apresentados relativos
ao mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove). 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 agosto de 2019 (dois mil e dezenove). 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, Mizael Brandão Junior, lavrada com assinatura dos presentes.
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