
106º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRUDENPREV 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro 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 1064 (centésima sexta) 
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Prudenprev. Presentes os conselheiros 
titulares Mizael Brandão Junior e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues, e a 
conselheira suplente Zaira Betio Sgrignoli. Justificaram a ausência a 
conselheiras Cleonice de Souza Bispo Pereira e Diva Matias dos Santos. 
Assume a qualidade de Conselheiro titular na presente reunião a senhora Zaira 
Betio Sgrignoli, em virtude da falta justificada da Senhora Cleonice de Souza 
Bispo Pereira. Presente ainda 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. Após, o Senhor Mizael 
comunica a todos a pauta da presente reunião, sendo: a) Leitura e Aprovação da 
ata do Comitê de Investimentos; b) Aprovação do Relatório do 4º Trimestre de 
2019. Em sequencia, Senhor Mizael solicita a inclusão de dois itens na pauta, 
qual seja: a concessão de mais uma vaga para participação no 16º Congresso 
Estadual de Previdência da Apeprem e pedido de esclarecimentos sobre as 
horas excedentes que consta na folha de pagamento dos aposentados e 
pensionistas da Prudenprev. Ato seguinte, os membros do Conselho iniciam 
votação e aprovam, por unanimidade, a inclusão dos dois itens na pauta da 
presente reunião. Iniciando a pauta, o Senhor Mizael aborda o primeiro item em 
pauta, leitura e aprovação daa ata da 83º reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos, ocorrida no dia 17 (dezessete) de fevereiro de 2020 (dois mil e 
vinte). Após leitura, os Conselheiros realizaram a votação para aprovação de 
referida ata. Os Conselheiros, por unanimidade aprova a ata referente a 83º 
ordinária do Comitê de Investimentos. Em continuidade, o Senhor Mizael solicita 
a Senhora Selma que explane sobre o segundo assunto, análise e aprovação do 
Relatório de Investimentos Trimestral, referente ao 4º (quatro) Trimestre de 2019 
(dois mil e dezenove), passando a palavra a Senhora Selma para que a mesma 
explane sobre o relatório trimestral. A Senhora Selma, cumprimenta a todos e 
esclarece que o relatório do 4º (quarto) 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 4º (quarto) 
trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), a carteira da Prudenprev totalizava R$ 
353.093.299,56 (trezentos e cinquenta e três milhões, noventa e três mil, À 
duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), apresenta 
uma evolução nominal de 29,29% em relação ao saldo final do ano de 20 
(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 
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distribuição, contemplava 86,51% dos recursos em renda fixa e 13,49% em 
renda variável, aumentando-se gradativamente o percentual em renda variável. 
Em relação ao enquadramento, diz que ao término do 4º (quarto) 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, 
consolidando o ano, a rentabilidade nominal do Instituto foi de 19,69%, 
apresentando um resultado superavitário de 9,10% em relação a meta atuarial 
de 10,59% 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 do 4º (quarto) 
trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), o Senhor Mizael pergunta aos 
conselheiros se há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo, 
inicia a votação para aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 4º 
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 aprovado, por unanimidade, o 
Relatório do 4º (quarto) trimestre de 2019 (dois mil e dezevove). Prosseguindo 
com a pauta, o senhor Mizael solicita que a Superintendencia Previdenciária 
analise a viabilidade da participação de mais um conselheiro no Congresso 
Estadual da Apeprem. A Senhora Selma esclarece que será levada a solicitação 
e que entrará em contato posteriormente informando a decisão. Após, os 
membros do conselho fiscal deliberaram a representatividade do conselho junto 
ao Congresso Estadual da Apreprem, sendo eleito o senhor Mizael e, pela 
ordem, havendo disponibilidade de vagas, a senhora Cleonice e a senhora Zaira. 
Os membros levaram em consideração que a senhora Zaira e senhora Diva já 
participaram do Congresso anterior. Prosseguindo na fala, o senhor Mizael 
solicita ainda que a Prudenprev esclareça o que são as horas excedentes que 
consta na folha de pagamento dos aposentados da Prudenprev. A Senhora 
Selma informa que verificará com o setor responsável esses casos e dará 
retorno em 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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