
163º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DA PRUDENPREV 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), 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 163º (centésima sexagésima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos conselheiros representantes do governo 
municipal: Alessandra Michelle Chagas Garcia, Angela Maria de Souza Tolomei e Jorge Alberto Alves Menezes; suplente do governo municipal: Adriana Batista de Carvalho; representante dos servidores e beneficiários: Andrêssa Gonçalves da Silva, Márcia Cristina de Abreu e Marisa Nogueira Brogiatto; e suplentes representantes dos servidores e beneficiários: Edvaldo Romão e Luciana Saran Felipin Henn.Presente, ainda, membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira e a Senhora Edneia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência. Na presente reunião, assume a qualidade de Conselheira titular, representante do governo municipal, Bruna de Mendonça Trevizan, em virtude da falta justificada do Conselheiro Fernando Batoqui França. Ainda, justificaram ausências os conselheiros Carlos Augusto Lacerda da Silva, Railda Barreto e Matilde Neves da Silva. Em seguida, 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 16º Reunião Extraordinária; b) Carteira de Investimentos de agosto, setembro e outubro/2019; c) Considerações sobre a reunião com o Presidente da Câmara; d) Considerações sobre o 2º Seminário Previdenciário; e) Relação de Concessão de Benefícios referente 8 outubro/2019; e f) Quadro Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e Administrativas. Em sequência, a Senhora Selma solicita adendo a pauta, para inclusão de dois assuntos: 2º Encontro Previdenciário e considerações sobre as realocações efetuadas na carteira de investimentos da Prudenprev. Os Conselheiros concordam com a inclusão dos itens em pauta e, em sequência, a Senhora Márcia solicita que a Senhora Selma explane sobre os assuntos incluídos. A Senhora Selma convida a todos os Conselheiros a participarem, no mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), do 2º Encontro Previdenciário, evento que será realizado pela Prudenprev em sua sede. Ressalta que convite e programação de referido evento serão encaminhados posteriormente. Após, informa que, conforme deliberado na 16º Reunião Extraordinária, ocorreram várias realocações na carteira de investimentos da Prudenprev. Ocorre que a instituição financeira Caixa Econômica Federal 

efetuou uma operação de forma equivocada, não consoante com o solicitado pela Gerência Administrativa e Financeira, conforme documentação encaminhada ao banco e deliberado pelos órgãos colegiados. Explica que foi solicitado 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), sendo que o banco realizou o resgate de referido montante 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). Ante tal situação, a Senhora Selma contactou a empresa de Consultoria Mais Valia, que por sua vez orientou a permanência da operação da forma como ocorreu, já que a operação realizada não altera a 
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estratégia adotada pela Prudenprev de encurtamento da carteira. Diz ainda que 
o Comitê de Investimentos analisou tal situação e verificou que tal operação 
não trouxe prejuízos à carteira de investimentos da Prudenprev. O Senhor 
Jorge indaga se foi procedida alguma advertência ao Banco, para que 
situações como esta não ocorram novamente. A Senhora Selma responde que 
foram realizadas as devidas advertências verbais à Instituição Financeira, bem 
como apresentado pela Caixa Econômica Federal justificativa por escrito. Após, 
a Senhora Márcia inicia a votação para homologação da operação realizada 
pela Caixa Econômica Federal e homologada pelos membros do Comitê de 
Investimento. Nenhum Conselheiro se opõem, sendo a operação de resgate no 
montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 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), homologada por unanimidade. Em sequência, a 
Senhora Márcia passa a abordar os itens já constantes em pauta, abordando o 
seu primeiro item, leitura e aprovação da ata referente a 16º Reunião 
Extraordinária, a Senhora Márcia procede a leitura de referida ata. Após leitura, 
os Conselheiros realizaram a votação de referida ata. Os Conselheiros, por 
unanimidade aprovam a ata referente a 16º Reunião Extraordinária e em 
seguida procedem com as assinaturas. Em sequência, a Senhora Márcia 
aborda o segundo item em pauta, Carteira de Investimentos de agosto, 
setembro e outubro/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 agosto de 2019 (dois mil e dezenove), os investimentos da 
Prudenprev totalizaram R$ 324.473.144,45 (trezentos 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), variação 
patrimonial negativa na carteira no montante de R$ 857.509,74 (oitocentos e 
cinquenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e sete centavos), e 
retorno médio negativo de 0,07%, ante uma meta atuarial de 0,61%, não 
superando, desta forma, a meta atuarial no mês. A Senhora Selma ressalta 
ainda que no mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove) não ocorreram 
aplicações em novos fundos de investimentos. Em relação a carteira de 
investimentos de setembro, a Senhora Selma diz que, no fechamento de 
setembro de 2019 (dois mil e dezenove), os investimentos da Prudenprev 
totalizaram R$ 333.935.036,36 (trezentos e trinta e três milhões, novecentos e 
trinta e cinco mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), apresentando 
variação patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, 
de R$ 7.236.525,68 (sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), não ocorrendo variação Ç 
patrimonial negativa na carteira no mês, e retorno médio positivo de 2,17%, 
ante uma meta atuarial de 0,46%, superando, desta forma, a meta atuarial no 
mês. A Senhora Selma ressalta, ainda, que no mês de setembro de 2019 (dois 
mil e dezenove) não ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos. 
Em sequência, aborda os dados relativos a carteira de investimentos de E 
outubro de 2019 (dois mil e dezenove), dizendo que no fechamento de referido 4 
mês os investimentos da Prudenprev totalizaram R$341.558.733,02 (trezentos +. 
e quarenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e GA 
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e três reais e dois centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, 
derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 8.123.864,81 (oito milhões, 
cento e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um 
centavos), e no acumulado do ano de 2019 (dois mil e dezenove) a variação 
patrimonial aumentativa corresponde a R$ 52.065.009,63 (cinquenta e dois 
milhões, sessenta e cinco mil, nove reais e sessenta e três centavos). Diz 
também que em outubro não houve variação patrimonial negativa na carteira 
de investimentos da Prudenprev, 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 fala a Senhora Selma diz que no mês de outubro de 2019 
(dois mil e dezenove), a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um 
retorno médio positivo de 2,38%, ante uma meta atuarial de 0,60%, superando, 
desta forma, a meta atuarial no mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no 
mês de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) não ocorreram aplicações em 
novos fundos de investimentos, mas foram efetuadas as realocações de 
recursos conforme deliberado em reunião anterior do Conselho. Efetuadas as 
explanações, a Senhora Selma indaga se há alguma pergunta quanto a 
composição da carteira de investimentos do Instituto. O Senhor Edvaldo indaga 
sobre o crescimento da carteira de investimentos, que mesmo apresentando 
um retorno superior a meta atuarial, a carteira não apresentou um crescimento 
condizente com os meses anteriores. A Senhora Selma explica que este fato é 
decorrente do não repasse de parcela de contribuição previdenciária patronal 
(24,4%) e contribuição do segurado (12,2%) por parte do Município de 
Presidente Prudente até o último dia útil, como de praxe ocorreu nos meses 
anteriores, sendo que referidas contribuições foram repassadas pelo Município 
à Prudenprev em novembro de 2019 (dois mil e dezenove). Após, a Senhora 
Márcia indaga se há algum outro questionamento. Não havendo, inicia o 
terceiro assunto em pauta, considerações sobre a reunião com o Presidente da 
Câmara. A Senhora Márcia diz que foi realizada reunião de alguns membros do 
Conselho com o Presidente da Câmara Municipal, oportunidade na qual foram 
solicitados alguns esclarecimentos quanto a venda de áreas de posse do 
Município de Presidente Prudente, cuja verba seria destinada à Prudenprev. A 
Senhora Márcia diz que, segundo o Presidente da Câmara, a venda das áreas 
não foram aprovadas devido a falta de informações prestadas pelo Município 
em documentos encaminhados à Câmara. O Senhor Edvaldo diz que os 
Conselheiros precisam acompanhar esta venda de áreas e ter claro qual o 
valor que poderá ser arrecadado com estas negociações. A Senhora Márcia 
esclarece que o propósito da Comissão organizada pela Conselho Municipal de 
Previdência é de capitalizar eventuais recursos arrecadados com a venda de 
áreas, de forma a manter uma reserva financeira para o plano financeiro 
(admitidos no serviço público Municipal até 31/12/01). Após, a Senhora Márcia 
aborda o quarto assunto em pauta, considerações sobre o 2º Seminário 
Previdenciário, solicitando que os Conselheiros façam as suas considerações. 
O Senhor Jorge expõem as considerações de colegas servidores públicos que 
participaram do evento, das quais diz compartilhar. Diz que servidores que 
participaram de referido evento se sentiram ludibriados, tendo em vista que não K 
houve imparcialidade por parte do palestrante em relação a exposição dos | 
fatos e dados relativos a reforma da previdência, o que ocasionou Y 
desaprovação por parte da maioria de seus colegas em relação ao o 
aproveitamento do evento. A Senhora Andressa faz uma sugestão, que dr 
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realizada uma avaliação sobre o evento por parte dos participantes, o que 
poderia ser realizado com a inserção no material disponibilizado de cédula para 
que os participantes exponham suas considerações a cada evento. A Senhora 
Márcia diz que avalia positivamente o evento, sendo expostos pelo palestrante 
os fatos constantes em legislação, e concorda com a sugestão apresentada 
pela Senhora Andressa de realização de avaliação por escrito a cada evento. O 
Senhor Jorge solicita ainda que para os próximos eventos, a organização dos 
mesmos seja partilhada com os Conselheiros. O Senhor Edvaldo diz que em 
eventos como estes deve haver democracia, deixando-se de lado o caráter 
ideológico, sendo necessário apresentar os fatos de todos os lados, os 
favoráveis e os desfavoráveis, para se ter uma discussão mais construtiva e 
sadia. A Senhora Angela acrescenta que é necessário trazer palestrantes 
imparciais para eventos como estes.A Senhora Selma diz que a organização 
de todos os eventos realizados em parceria entre a Prudenprev e o SINTRAPP 
(Sindicato dos Servidores Municipais de Presidente Prudente e Região), são 
discutidos entre a Superintendência Previdenciária e Direção do Sindicato, 
sendo decidido em conjunto que o Sindicato traria o palestrante, mas que este 
deveria apresentar as informações de forma imparcial. Entretanto, em 
avaliação realizada pelos organizadores, foi detectado que o palestrante não 
conseguiu abordar o tema de forma imparcial como era esperado. Após, a 
Senhora Márcia aborda o quinto assunto em pauta, relação das concessões de 
benefícios referente a outubro de 2019 (dois mil e dezenove), momento no qual 
a Senhora Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 13 (treze) 
aposentadorias e 5 (cinco) pensões, todas relativas a segurados vinculados ao 
plano financeiro (admitidos no serviço público até 31/12/2001). A Senhora 
Edneia menciona ainda que esta relação encontra-se também disponível no 
site da Prudenprev. Acrescenta ainda que, em virtude da aprovação da reforma 
da previdência, a partir do dia 13 de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), 
a Entidade Previdenciária será responsável apenas pelos benefícios 
previdenciários de Aposentadoria e Pensões, passando, desta forma, a ser de 
responsabilidade do ente federativo o pagamento de demais benefícios 
previdenciários (auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, dentre 
outros). Após, a Senhora Márcia aborda o sexto assunto 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 
junho, julho e agosto de 2019 (dois mil e dezenove). Os Conselheiros analisam dá 
a planilha de resumo de informações contábeis dos meses de agosto, 
setembro e outubro de 2019 (dois mil e dezenove). Após a análise, nenhum 
apontamento é realizado pelos Conselheiros. Em seguida a Senhora Márcia E 
indaga se há algum outro questionamento. Nada mais havendo e findado os |: 
assuntos em pauta, encerra-se a presente ata que foi por mim, RO 
Michelle Chagas Garcia lavrada com assinatura dos presentes. 
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Conselho Municipal de Previdência: 

Alessandra Michelle Chagas Garcia (Conselheira Titular)
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Andrêssa Gonçalves da Silva (Conselheira Titular) 
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