
104º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCALDA 
PRUDENPREV 

Aos 11(dezesseis) dias do mês de dezembro de 2019, às 07:45 (sete horas e 
quarenta e cinco minutos), na Sala dos Conselhos, situada na sede da 
Prudenprev, à Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, nesta foi realizada a 
104º (centésima quarta) 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 aconselheira suplente 
Zaira Betio Sgrignoli. Justificou a ausência a conselheira Diva Matias dos 
Santos. Presente, ainda, a Senhora Ednéia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente 
de Previdência, 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, o Presidente 
do Conselho Fiscal, Senhor Mizael Brandão Junior, faz os cumprimentos aos 
presentes e diz que a presente reunião será realizada em conjunto com o 
Conselho Municipal de Previdência, em virtude da similaridade entre os assuntos 
em pauta de ambos os Conselhos. Após, informa a pauta da presente reunião, 
sendo: a) Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2020; b) 
Reversão de recursos da taxa de administração. Abordando o item em pauta, 
aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2020, o Senhor 
Mizael passa a palavra para a Senhora Alessandra solicitando que explane 
sobre o assunto. A Senhora Alessandra, por sua vez, justifica a ausência da 
Senhora Selma em referida reunião, em virtude de estar em gozo de férias. A 
Senhora Alessandra, explica que a Política de Investimentos é um documento de 
planejamento de extrema importância para o Instituto de Previdência, visto que 
este representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o 
processo de tomada de decisão relativo aos seus investimentos, agindo como 
instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em 
busca do equilíbrio econômico-financeiro do regime próprio de previdência 
social. Esclarece que esta é uma exigência da Secretaria de Previdência Social, 
normatizada pela Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 
4.604/17 e Resolução CMN nº 4.695/2018. Em seguida, apresenta a Minuta da 
Política de Investimentos para o exercício de 2020 (dois mil e vinte), ressaltando 
que esta foi analisada e aprovada, anteriormente, pelo Comitê de Investimentos. 
Dando continuidade, passa a analisar, junto aos Conselheiros, a minuta 
apresentada. A Senhora Alessandra diz que a estratégia alvo para alocação de 
recursos da Prudenprev para o exercício de 2020 (dois mil e vinte) é concentrar 
77% em renda fixa e 23% em renda variável, e que, em relação à meta atuarial, 
a Política de Investimentos da Prudenprev estipula por alvo o IPCA somado a 
5,88% a.a, percentual este definido tendo por base a duração do passivo atuarial 
da Prudenprev apurado no último cálculo atuarial, em consonância com a 
Portaria nº 464/19, da Secretaria de Previdência Social. A Senhora Alessandra 
indaga se há algum questionamento sobre a Minuta da Política de Investimentos 
apresentada. Nada havendo, o senhor Mizael inicia a votação para aprovação ou | 
reprovação da Política de Investimentos do exercício de 2020 (dois mil e vinte). ) 
Os conselheiros presentes, após análise das estratégias de alocação de /|7 
recursos e requisitos legais pertinentes à elaboração da Política de s Ê 
investimentos, por unanimidade, são favoráveis a sua aprovação. Após, o CV 
senhor Mizael aborda o segundo assunto em pauta, reversão de recursos da | 
taxa de administração, solicitando a Senhora Alessandra que explane sobre o 

     

assunto. A Senhora Alessandra, por sua vez, explica que a taxa de | 
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administração corresponde a uma parcela dos recursos previdenciários que são 
destinados à manutenção do sistema de previdência, regida por ato normativo 
da Secretaria de Previdência e do Instituto. Esclarece ainda que a Prudenprev 
possui em sua legislação a previsão para constituição de reserva dos recursos 
da taxa de administração. Ocorre que atualmente esta reserva possui um valor 
superior ao necessário, e ainda que o valor destinado à taxa de administração é 
superior às despesas administrativas, de forma que, no encerramento do mês de 
novembro de 2019 (dois mil e dezenove), há uma reserva da taxa de 
administração de R$ 6.662.076,22 (seis milhões, seiscentos e sessenta e dois 
mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Ante a não necessidade de 
utilização da reserva da taxa de administração, a Senhora Alessandra diz que a 
Superintendência Previdenciária sugere a devolução da reserva de taxa de 
administração para pagamento de benefícios previdenciários do Plano 
Previdenciário (admitidos a partir de 01 de janeiro de 2002) no montante de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), mencionando que tal reversão encontra-se 
amparada em legislação federal e municipal. A Senhora Alessandra, por 
seguinte, indaga se há algum questionamento. Nada havendo, o senhor Mizael 
inicia a votação quanto à reversão da reserva de taxa de administração 
equivalente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para pagamento de 
benefícios previdenciários do Plano Previdenciário. Todos os conselheiros, por 
unanimidade, posicionam-se a favor da realização da devolução da reserva de 
taxa de administração equivalente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 
para pagamento de benefícios previdenciários do Plano Previdenciário. Em 
sequencia, a Senhora Endéia apresenta a relação das concessões de benefícios 
referente a novembro de 2019 (dois mil e dezenove), dizendo que em referido 
mês foram concedidas 5 (cinco) aposentadorias e 1 (uma) pensão, 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 e convida todos os 
Conselheiros a participarem do 2º Encontro Previdenciário a ser realizado no 
Auditório Valdenice Dantas Martins, em sequencia à reunião do Conselho. 
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 BetioSgrignoli, lavrada com 
assinatura dos presentes. 
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