
4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
PRUDENPREV

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro 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 4ª (quarta) Reunião Extraordinária do
Conselho Fiscal da Prudenprev. Presentes os conselheiros titulares Mizael
Brandão Junior e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues, e as conselheiras suplentes
Diva Matias dos Santos e Zaira Betio Sgrignoli. Justificou a ausência a
conselheira Cleonice de Souza Bispo Pereira, por motivo de compromissos
profissionais. Presentes ainda a Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente
Administrativa e Financeira da Prudenprev, 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.
Na presente reunião assume a qualidade de Conselheira titular a Senhora Diva
Matias dos Santos, em virtude da falta da Conselheira titular, Senhora Cleonice
de Souza Bispo Pereira. 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 a presente reunião foi convocada pela Superintendência da
Prudenprev em virtude da urgência na apreciação dos itens em pauta,
apresentando em sequencia a pauta: a) Análise e aprovação do Relatório de
Investimentos Trimestral, referente ao 3º trimestre de 2019; b) Realocação de

recursos da carteira de investimentos; c) Análise e aprovação do Relatório de
Controles Internos, d) Relação de Concessões de Benefícios referente a
setemro/2019; e) Quadro Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e
Administrativas; e f) Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e
financeira do mês de setembro 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 setembro de
2019 e planilha contendo o resumo de informações contábeis do mês de
setembro de 2019. Iniciando a pauta, o Senhor Mizael solicita a Senhora Selma
que explane sobre o primeiro assunto, análise e aprovação do Relatório de
Investimentos Trimestral, referente ao 3ª (terceiro) Trimestre de 2019 (dois mil e

dezenove), passando a palavra a Senhora Selma para que a mesma explane
sobre o assunto. A Senhora Selma, cumprimenta a todos e esclarece que o
relatório do 3º (terceiro) trimestre de 2019 (dois mil e dezenove) foi previamente
analisado e aprovado pelo Comitê de Investimento. Prosseguindo com as
considerações sobre o relatório trimestral de investimentos, diz que este é uma
exigência da Secretaria de Previdência Social, sendo elaborado pela empresa
Mais Valia Consultoria, cujo objetivo é apresentar a evolução patrimonial e os
principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do Prudenprev
no período em questão. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a

Senhora Selma menciona que, ao final do 3º (terceiro) trimestre de 2019 (dois
mil e dezenove), a carteira do Prudenprev totalizava R$ 333.935.035,85
(trezentos e trinta e três milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trinta e cinco
reais e oitenta e cinco centavos), apresentando uma evolução nominal de
22,27% em relação ao saldo final do ano de 2018 (dois mil e dezoito), quando a
carteira de investimentos totalizava R$ 273.094.962,80 (duzentos e setenta e
três milhões, noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 88,12% dos recursos em 3X
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renda fixa e 11,88% em renda variável. Em relação ao enquadramento, diz que
ao término do 3º (terceiro) trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), a
Prudenprev cumpriu os requisitos constantes na legislação e em sua política de
investimentos, não ocorrendo casos de desenquadramento de fundos de
investimentos. Menciona que neste trimestre a rentabilidade nominal do Instituto
foi de 15,17%, apresentando um resultado superavitário de 8,10% em relação a
meta atuarial de 7,07% no período. No tocante a distribuição dos recursos por
gestor de recursos, esclarece que o Instituto possui recursos distribuídos entre 5
(cinco) gestores, Caixa Econômica Federal, Vinci Equities, BB DTVM, Rio Bravo
e BRAM. Em relação aos riscos da carteira, diz que estes são considerados
baixos, com concentração em fundos de investimentos formados exclusivamente
por títulos públicos federais. Após apresentação do relatório trimestral de
investimentos, o Senhor Mizael pergunta se há algum esclarecimento adicional a
ser feito. Não havendo, inicia a votação para aprovação do Relatório de
InVestimentos referente ao 30 (primeiro) Trimestre de 2019 (dois mil e
dezenove). Os Conselheiros, após realização de análise e acompanhamento dos
investimentos, nada se opõem ao relatório, visto que este atende as normas
legais, sendo ele aprovado por unanimidade. Em sequencia, o Senhor Mizael
aborda o segundo item em pauta, realocação de recursos da carteira de
investimentos, passando a palavra a Senhora Selma que, por sua vez explana
que, em função do atual cenário da economia brasileira, o qual apresenta uma
redução na taxa básica de juros (SELIC), em virtude do avanço das reformas,
em especial a reforma Previdenciária, e também no cenário econômico externo,
necessário se faz efetuar mudanças nas estratégias de investimentos adotadas
pela Prudenprev até o momento. Explica que a mudança de estratégia visa
manter a rentabilidade obtida na carteira de investimentos da Prudenprev até o
momento, sendo que a proposta é iniciar estratégias de encurtamento da
carteira de investimentos da Prudenprev e alocações de recursos no segmento
de renda variável. Diz que, ante tais perspectivas de mercado e a sugestão
apresentada no relatório do 3º (terceiro) trimestre de 2019 (dois mil e dezenove)
pela empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia, solicitou que a
empresa Mais Valia efetuasse estudo sobre as alterações na carteira de
investimentos da Prudenprev visando o seu encurtamento. Após, a Senhora
Selma apresenta aos Conselheiros a sugestão de realocações apresentadas
pela empresa de Consultoria Mais Valia, já analisada e aprovada pelo Comitê de
Investimentos: resgate de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) do
Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL lMA-B 5+ TP RF LP (CNPJ
10.577.503/0001-88), do grupo capitalizado (conta 224.003—5), e posterior
aplicação deste montante no Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TP RF LP (CNPJ 14.386926/0001-71), do grupo capitalizado (conta
224.003-5); resgate de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) do
Fundo de Investimentos CAIXA FI IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93),
do grupo capitalizado (conta 224.003-5), e posterior aplicação deste montante no
Fundo de Investimentos CAIXA Fi BRASIL IMA—B 5 TP RF (CNPJ
11.060.913/0001-10), do grupo capitalizado (conta 224.003—5); resgate de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FIC NOVO
BRASIL IMA—B RF LP (CNPJ 10.646.895/0001-90) do grupo capitalizado (conta
224.003—5), e posterior aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÓES
CAIXA IBOVESPA (CNPJ 01.525.057/0001-77), do grupo capitalizado (conta
224.003-5); resgate de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do Fundo de
Investimentos BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TP FI (CNPJ
13.327340/0001-73), do grupo capitalizado (conta 87027-7), e posterior
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aplicação no Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO AÇÓES
GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOS (CNPJ 10.418.335/0001-88), do
grupo capitalizado (conta 87027-7). Em sequencia, o Senhor Mizael inicia a
votação para a realocação de recursos, nas condições apresentadas pela
Senhora Selma. Os Conselheiros, por unanimidade, são favoráveis as seguintes
realocações: resgate de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) do
Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (CNPJ
10.577.503/0001—88), do grupo capitalizado (conta 224.003-5), e posterior
aplicação deste montante no Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TP RF LP (CNPJ 14.386926/0001-71), do grupo capitalizado (conta
224.003-5); resgate de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) do
Fundo de Investimentos CAIXA FI IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93),
do grupo capitalizado (conta 224.003—5), e posterior aplicação deste montante
no Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF (CNPJ
11.060.913/0001-10), do grupo capitalizado (conta 224.003—5); resgate de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FIC NOVO
BRASIL IMA-B RF LP (CNPJ 10.646.895/0001-90) do grupo capitalizado (conta
224.003—5), e posterior aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÓES
CAIXA IBOVESPA (CNPJ 01.525.057/0001-77), do grupo capitalizado (conta
224.003-5); resgate de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do Fundo de
Investimentos BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TP FI (CNPJ
13.327.340/0001—73), do grupo capitalizado (conta 87027-7), e posterior
aplicação no Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO AÇÓES
GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOS (CNPJ 10.418.335/0001—88), do
grupo capitalizado (conta 87027—7). Em continuidade a pauta, o Senhor Mizael
aborda o terceiro item, sendo análise e aprovação do Relatório de Controles
Internos, passando a palavra a Senhora Selma para que explane sobre o
assunto. A Senhora Selma diz que, o relatório de Controle Interno é uma das
exigências para se obter a certificação junto ao programa Pró-Gestão, devendo
este ser elaborado semestralmente. Após, disponibiliza aos Conselheiros o
Relatório de Controles Internos referente ao 2º (segundo) semestre de 2018
(dois mil e dezoito) e 1º (primeiro) semestre de 2019 (dois mil e dezenove), para
que os Conselheiros efetuem analise dos dados. Em sequencia, a Senhora
Selma indaga se há algum apontamento quanto aos relatórios de Controles
Internos. Não havendo qualquer apontamento, o Senhor Mizael inicia a votação
quanto a aprovação dos relatórios de Controles Internos. Os conselheiros, após
análise dos relatórios, aprovam por unanimidade, os Relatórios de Controles
Internos referente ao 2º (segundo) semestre de 2018 (dois mil e dezoito) e 1º
(primeiro) semestre de 2019 (dois mil e dezenove). Dando continuidade a
reunião, o Senhor Mizael aborda o quarto item em pauta, relação de concessões
de benefícios referente a setembro/2019. Os Conselheiros analisam as
concessões de benefícios de aposentadorias e pensões ocorridas em setembro
de 2019 (dois mil e dezenove), e não apresentam qualquer apontamento. Dando
continuidade a reunião, o Senhor Mizael aborda o quinto 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 julho, agosto e setembro de 2019 (dois
mil e dezenove), bem como a documentação contábiI/financeira do instituto
relativa ao mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove). Após, o Senhor
Mizael apresenta o sexto e último item em pauta, fiscalização da gestão
orçamentária, patrimonial e financeira do mês setembro 2019 (dois mil e
dezenove), e os Conselheiros procedem com a análise da documentação
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contábil/fmanceira do instituto e relatórios apresentados relativos ao mês de
setembro de 2019 (dois mil e dezenove). Momento no qual a Senhora Zaira
questiona sobre a consideração do aporte para cobertura de insuficiência
financeira como despesa de pessoal. A Senhora Alessandra esclarece que,
conforme Comunicado SDG 20/2019 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, foi estabelecida regra de transição para apuração das despesas de
pessoal nos municípios que possuem segregação de massa, que é o caso do
Município de Presidente Prudente, estabelecendo que os aportes realizados pelo
ente ao RPPS devem ser considerados no cômputo das despesas liquidas com
pessoal, e que no ano de 2019, trazendo ainda escalonamento dos percentuais
que devem ser considerados a partir do exercício 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 setembro de 2019 (dois mil e dezenove).
Findado os assuntos em pauta, o Senhor Mizael pergunta se os Conselheiros
reconhecem como uma formas de comunicação oficial do Cpnselho Fiscal o
grupo criado no aplicativo “whatsapp” e e—mail constante na ficha cadastral de
cada Conselheiro. Os Conselheiros, por unanimidade, reconhecem tais formas
de comunicação como meios de comunicação oficiais para encaminhamento de
avisos pertinentes ao Conselho Fiscal. Após, o Senhor Mizael indaga 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.

ConseerEiros:

  

    
es Teixeira rigues

      

Aleª lc Íe Chagas Garcia
Contadora da Prudenprev
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