
1052 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), 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 105º(centésima quinta) 
Reunião Ordinária do ConselhoFiscal da Prudenprev. Presentes os conselheiros 
titulares Mizael Brandão Junior, Cleonice de Souza Bispo Pereira eZélia Gomes 
Teixeira Rodrigues, e a conselheira suplente Diva Matias dos Santos. Presentes 
ainda a Senhora Ednéia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência e a 
Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira 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 BetioSgrignoli, 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, o Senhor Mizael comunica a todos 
a pauta da presente reunião, sendo: a) Leitura e Aprovação da ata do Comitê de 

Investimentos, b) Análise da carteira de Investimentos do mês de 
novembro/2019 e dezembro/2019; c) Aprovação da Gestão de 2019; d) Projeto 
de Lei - Reforma da Previdência; e) Relação de Concessão de Benefícios 
referente a dezembro/2019; f) Quatro Trimestral de Receitas e Despesas 
Previdenciárias e Administrativas; e g) Fiscalização da gestão orçamentária, 
patrimonial e financeira do mês de novembro e dezembro de 2019 (dois mil e 
dezenove). Em sequencia aos trabalhos foram colocados para apreciação dos 
Conselheiros presentes: notas de empenhos, bem como seus respectivos 
comprovantes, inerentes-asdespesas previdenciárias e despesas administrativas 
do Instituto do mês de novembro e dezembro de 2019 e disponibilizado as 
planilhas contendo o resumo de informações contábeis do mês de novembro e 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) e o resumo de rendimento mensal dos 
Fundos de Investimentos da Prudenprev do mês de novembro e dezembro de 

2019 (dois mil e dezenove), ambas elaboradas pelo Departamento de 
Contabilidade da Prudenprev. Iniciando a pauta, o Senhor Mizael aborda o 
primeiro item em pauta, leitura e aprovação das atas da 81º e 822 reuniões 
ordinárias do Comitê de Investimentos, ocorridas em 27 (vinte e sete) de 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) e 21 (vinte e um) de janeiro de 2020 
(dois mil e vinte), respectivamente e ata 24? reunião extraordinária do Comitê de 
Investimentos, ocorrida em 10 (dez) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). 

Após leitura, os Conselheiros realizaram a votação para aprovação de referidas 
atas. Os Conselheiros, por unanimidade aprovam as atas referente a 81º e 822 
reunião ordinária do Comitê de Investimentos e ata referente a 24º reunião 
extraordinária do Comitê de Investimentos. Em continuidade, o Senhor Mizael 
aborda o segundo assunto em pauta, apresentação da carteira de Investimentos 
do mês de novembro e dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), passando a 
palavra a Senhora Selma para que a mesma explane sobre o assunto. A q 

Senhora Selma inicia cumprimentando a todos e informa aos conselheiros que ' |



no dia 15 (quinze) de janeiro do corrente ano o Banco Itaú efetuou o depósitodo 
valor correspondente ao objeto docontrato nº11/2019, no montante de R$ 
2.910.005,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dez Mil e Cinco Reais), sendo 
referido recurso aplicado no fundo de investimento CAIXA FI BRASIL REF. DI 
LP, CNPJ 03.737.206.0001-97 para pagamento de benefícios previdenciários do 
grupo financeiro, seguindo deliberação da Superintendência Previdenciária e 
homologação do comitê de investimentos. A Senhora Selma indaga se há algum 
questionamento. Nada havendo, a Senhora Selma, prossegue com a fala, 
discorrendo sobre a carteira de investimento de novembro e dezembro de 2019 
(dois mil e dezenove), destacando rentabilidade, atingimento de meta atuarial, 
variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva, conforme 
valores apontados nas planilhas apresentadas aos membros e leitura das atas 
do comitê de investimentos. Menciona que no encerramento do mês de 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), os investimentos da Prudenprev 
totalizaram R$ 353.093.300,49 (trezentos e cinquenta e três milhões, noventa e 
três mil, trezentos reais e quarenta e nove centavos), apresentando variação 
patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 
7.436.231,39 (sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e 
um reais e trinta e nove centavos), e no acumulado do ano de 2019 (dois mil e 

dezenove) a variação patrimonial aumentativa corresponde a R$ 60.064.684,86 
(sessenta milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e seis centavos). Diz também que em dezembro não ocorreu variação 
patrimonial negativa na carteira de investimentos da Prudenprev, mas menciona 
que no acumulado de 2019 (dois mil e dezenove), houve o total de R$ 
4.306.386,24 (quatro milhões, trezentos e seis mil, trezentos e oitenta e seis 
reais e vinte e quatro centavos), referente a variação patrimonial negativa na 
carteira de investimentos. Continuando em sua fala a Senhora Selma diz que no 
mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), a carteira de investimentos da 
Prudenprev obteve um retorno médio positivo de 2,11%, ante uma meta atuarial 

de 1,65%, atingindo, desta forma, a meta atuarial no mês. A Senhora Selma 
ressalta ainda que no mês de dezembro de 2019 (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 dos meses 
de novembro e dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Em continuidade, o 
Senhor Mizael passa a abordar o terceiro item em pauta, aprovação da Gestão 
de 2019, solicitando as Senhoras Selma e Edneia que exponham os dados 
relativos ao ano de 2019 (dois mil e dezenove). A Senhora Selma diz que no 
exercício de 2019 (dois mil e dezenove) o Instituto de Previdência obteve um 
retorno médio aproximado sobre sua carteira de investimentos de 17,64%, e 
meta atuarial (IPCA + 6%a.a.) de 10,23%. Ressalta que se trata de percentuais 
estimados, já que estes serão definidos por meio do relatório trimestral de 
investimento, o qual encontra-se em fase final de elaboração pela empresa de 
Consultoria em Investimentos Mais Valia. Menciona ainda que a título de 
transferência financeira por parte do Município de Presidente Prudente, devido à 
insuficiência financeira na massa de segurados pertencentes ao grupo financeiro 
(admitidos até 31/12/01), foi repassado o montante de R$ 39.161.730,66 (trinta e) | 
nove milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e NM ) 
seis centavos). Neste momento a Senhora Selma pergunta se há algum 1 
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questionamento. Nada havendo, passa a palavra a Senhora Ednéia, que por sua 
vez, informa aos presentes que no ano de 2019 (dois mil e dezenove) foram 
concedidos 135 (cento e trinta e cinco) benefícios previdenciários de 
aposentadorias, sendo destes 118 (cento e dezoito) relativos a servidores 
pertencentes ao grupo financeiro (admitidos até 31/12/01) e 17 (dezessete) a 
servidores pertencentes ao grupo capitalizado (admitidos a partir de 01/01/02); e 
24 (vinte e quatro) benefícios previdenciários de pensões, sendo 23 (vinte e três) 
relativos ao grupo financeiro e 01 (um) ao grupo capitalizado.A Senhora Ednéia 
diz que ocorreram repasses referente a compensação financeira (COMPREV) 
entre o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e RPPS (Regime Próprio de 
previdência Social) na ordem de R$ 3.853.960,84 (três milhões, oitocentos e 
trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). 
Informou ainda que foram realizadas 1.247 (um mil, duzentas e quarenta e sete) 
perícias médicas no ano de 2019 (dois mil e dezenove). Após a exposição dos 
dados relativos ao ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Senhor Mizael indaga 
se há algum questionamento. Nada havendo, os Conselheiros analisam a 
documentação contábil/financeira do instituto relativa ao mês de novembro e 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Os Conselheiros, após análise da 
documentação contábil/ financeira e relatórios apresentados relativos ao mês de 
novembro e dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), constatam que estes 
estão de acordo com as normas legais e nada se opõem, aprovando, desta 
forma a gestão orçamentária, patrimonial e financeira do mês de novembro e 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Examinadas as documentações 
apresentadas, o Senhor Mizael pergunta se há algum apontamento a ser 
efetuado pelos membros do Conselho Fiscal. Nada havendo, inicia-se a votação 
para aprovação da gestão de 2019 (dois mil e dezenove). Os Conselheiros 
aprovam, por unanimidade, a gestão referente ao exercício de 2019 (dois mil e 
dezenove). Em continuidade, o Senhor Mizael aborda quarto assunto em pauta, 
projeto de lei, passando a palavra a Senhora Edneia para que a mesma explane 
sobre o assunto. A Senhora Edneia abordando sobre o tema informa aos 
conselheiros que a entidade previdenciária, visando cumprir as determinações 
da Emenda Constituicional nº 103/2019 instaurou procedimentos administrativos 
para dar ciência à Administração Pública Direta das modificações e solicitou a 
adoção de providências. O primeiro procedimento instaurado foi o que recebeu 
número 20.902/2019, que tratou especificamente das alterações trazidas pela 
Emenda Constitucional nº 103/2019, solicitando providências, em especial 
quanto às concessões de licenças para tratamento da saúde dos servidores 
após o décimo sexto dia. Continuando sua fala, a Senhora Ednéia explica que o 
outro procedimento instaurado o de nº 29.994/2019, visa tratar da nova alíquota 
de contribuição previdenciária. É que alíquota para os servidores federais 
passará, após o prazo nonagesimal, ou seja noventa dias da publicação da 
Emenda Constitucional, a ser de 14% (quatorze por cento). A Senhora Ednéia 
esclarece que, a lei regulamentadora dos regimes próprios de previdência, a Lei 
nº 9.717/98, dispõe que a alíquota dos servidores públicos não poderá ser 
inferior a alíquota contributiva dos servidores federais. Portanto, todos os RPPS 
deverão fazer as adequações das alíquotas de modo a permanecer enquadrado 
legalmente. Por conta disto, a Secretária da Previdência editou a Portaria 
SEPRT/ME nº 1.348, publicada em 04 de dezembro de 2019, estabelecendo que 
a fiscalização para esta alteração se dará a partir de julho de 2020, de tal sorte 
que todos os RPPS deverão até esta data estar adequados. Após a senhora 
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Ednéia indaga se os conselheiros tem alguma dúvida quanto aos procedimentos 
instaurados, tendo todos afirmados que não e que aprovam a instauração dos 
respectivos procedimentos, por unanimidade. A senhora Ednéia entrega aos 
conselheiros a relação de concessão de benefícios referente a Dezembro de 
2019. Em continuidade, o Senhor Mizael aborda o quinto assunto em pauta, 
relação das concessões de benefícios referente a Dezembro de 2019 (dois mil e 
dezenove). Os Conselheiros analisam as concessões de benefícios de 
aposentadorias e pensões ocorridas em dezembro de 2019 (dois mil e 
dezenove), e 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 outubro, novembro e dezembro de 2019 (dois mil 
e dezenove), bem como novamente a documentação contábil/financeira do 
instituto relativa ao mês de novembro e dezembro de 2019 (dois mil e 
dezenove). Após, o Senhor Mizael apresenta o sétimo item em pauta, 
fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do mês novembro e 
dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), e os Conselheiros procedem com a 
análise da documentação contábilfinanceira do instituto e relatórios 
apresentados relativos ao mês novembro de dezembro 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 novembro e dezembro 
de 2019 (dois mil e dezenove). Por fim, os membros do conselho deliberam, por 
unanimidade, que as reuniões ordinárias do conselho fiscal serão realizadas nas 
terceiras quartas-feiras do mês. 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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