
168º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA PRUDENPREV 

Aos 21 (vinte) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00 (nove) horas, no auditório “Valdenice Dantas Martins”, situado na sede da Prudenprev, na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, nesta, foi realizada a 168º (centésima sexagésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos conselheiros representantes do governo municipal: Jorge Alberto Alves Menezes, Angela Maria de Souza Tolomei e Fernando Batoqui França; representantes dos servidores e beneficiários: Andrêssa Gonçalves da Silva e Marisa Nogueira Brogiatto. Presente, ainda, membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira e a Senhora Edneia 

não é pertinente para à apreciação do Conselho Municipal de Previdência, e, portanto, não será acrescentado em pauta, rejeitando-se o pedido daquele conselheiro . Iniciando-se a pauta, o Senhor Jorge passa a palavra para Senhora Ângela, secretária, para que faça a leitura da ata da 167º (centésima sexagésima sétima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência. Após leitura, os Conselheiros realizaram as correções necessárias e procederam a votação de referida ata. Os Conselheiros, por unanimidade aprovam a ata referente à 1672 Reunião Ordinária e em seguida procedem com as assinaturas. Em segiência, o Senhor Jorge apresenta os demais itens da pauta a serem tratados na presente reunião: a) análise e aprovação do relatório do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil e vinte); b) análise da carteira de investimentos dos meses de março e abril do corrente ano; c) Portaria nº 9.907/2020; e d) relação de concessão de benefícios. Em sequência, o Senhor Jorge aborda o segundo item em pauta, análise e aprovação do relatório do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil e vinte), e passa a palavra para a Senhora Selma. A Senhora Selma, cumprimenta a todos e apresenta, aos conselheiros, planilhas de rendimento mensal dos fundos de investimento elaborada pelo departamento de contabilidade da Prudenprev referente aos meses de janeiro a abril do corrente ano para ahálise das aplicações, resgastes, retornos dos investimentos, rentabilidade, risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações. A Senhora Selma esclarece que para melhor análise dos conselheiros foi entregue as informações da carteira até o presente momento, uma vez que houve suspensão da reunião de abril devido à pandemia do coronavírus, mas que na presente reunião irá explanar sobre a posição da carteira referente aos meses de março e abril; uma vez que os primeiros meses já foram explanados em outras reuniões deste conselho. Ato seguinte, a Senhora Selma passa a explanar sobre a carteira de investimentos da autarquia previdenciária. Informa que os investimentos durante o 
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mês de Março/2020 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante 
de R$ 216.345,81 (Duzentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco 
Reais e Oitenta e Um Centavos), havendo variação patrimonial diminutiva no mês 

no montante de R$ 23.931.652,89 (Vinte e Três Milhões, Novecentos e Trinta e 
Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos). 
Destaca ainda que o saldo total disponível dos investimentos no mês de 
Março/2020, incluindo as disponibilidades financeiras, foi de R$ 339.994 .986,24 
(Trezentos e Trinta e Nove Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil, 

Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos). Informa que a 
meta atuarial do mês de Março/2020, IPCA + 0,49% am, foi de 0,56% e o 
Instituto obteve um retorno médio negativo de aproximandamente 7,00%, não 

atingindo a meta atuarial no mês de Março/2020. Informa ainda que já no mês de 
Abril/2020, os investimentos, por sua vez, começaram a reagir e contabiliZzaram 
variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 6.084.629,58 (Seis Milhões, 
Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito 
Centavos), não havendo variação patrimonial diminutiva no mês de Abril/2020. 
Informa que a meta atuarial do mês de Abril/2020, IPCA + 0,49% a.m, foi de 
0,18% e o Instituto obteve um retorno médio positivo de 1,75%, atingindo a meta 
atuarial no mês de Abril/2020. A senhora Selma destaca que a crise do 
coronavírus e a crise do petróleo atingiram os mercados de forma impactante. Os 
principais reflexos foram o aumento da volatilidade e a queda nos preços dos 
papéis. E diante desse cenário, também os fundos de investimentos da carteira 
da Prudenprev apresentaram performance negativa, bastante abaixo do seu 
padrão histórico, o que impactou na rentabilidade cumulada no primeiro trimestre 
deste ano, exigindo ações estratégicas por parte dos órgãos colegiados querajude 
a atravessar essa crise com serenidade e muita responsabilidade. Ressalta que 
essa realidade esta sendo vivenciada pela maioria dos institutos de previdência. 
Destaca, ainda, que o mês de abril foi mês de certa recuperação dos principais 
indicadores econômicos, depois das desvalorizações verificadas ao final do 
primeiro trimestre deste ano. Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso. O conselheiro Fernando perguntou a Senhora Selma os motivos da não 
apresentação do Quadro de Receitas e Despesas Previdenciárias e 
Administrativas, momento em que a Senhora Selma informou que o mesmo está 
sendo finalizado e que na próxima reunião será apresentado. Foi oferecida 
novamente a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer 
uso da palavra, o conselheiro Jorge prossegue com pauta e apresenta o Relatório 
do 1º (Primeiro) Trimestre de 2020 (dois mil e vinte), disponibilizando cópias aos 

presentes. O conselheiro Jorge passa a palavra a Senhora Selma para 
explanação do relatório. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a 
Senhora Selma menciona que, ao final do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil 

e vinte), a carteira da Prudenprev totalizava R$ 338.842.728,15 (Trezentos e 
Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Oito 
Reais e Quinze Centavos), apresentando uma redução nominal de 4,04% em 
relação ao saldo final do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quando a carteira de 
investimentos totalzava R$ 353.093.299,56 (Trezentos e Cinquenta e Três 

Milhões, Noventa e Três Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e 
Seis Centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 88,33% dos recursos em 
renda fixa e 11,67% em renda variável. Em relação ao enquadramento, diz que ao 
término do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil e vinte), a Prudenprev cumpriu 
os requisitos constantes na legislação e em sua política de investimentos, não 
ocorrendo casos de desenquadramento de fundos de investimentos, Menciona 
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que a rentabilidade nominal do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil e vinte) do 
Instituto foi negativa em 6,74%, situando abaixo de sua meta atuarial em 8,70%. A 
senhora Selma destaca, como mencionado no relatório trimestral, que neste 
trimestre além da crise do petróleo em fevereiro, provocada pela guerra dos 
preços desencadeada pelo embate entre Arábia Saudita e Rússia que levou os 
preços do petróleo as maiores quedas desde a Guerra do Golfo, em janeiro de 
1991, causando com isso quedas das Bolsas no mundo inteiro, o mundo também 
enfrentou e conviveu com a pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). 
Como não poderia deixar de ser, os mercados financeiros e de capitais também 
foram fortemente atingidos, causando grande volatilidade no mercado. A Taxa 
Selic foi reduzida duas vezes e ao final do trimestre atingiu o menor valor histórico 
ao ser fixada pelo COPOM em 3,75% ao ano. 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 conselheiro Jorge pergunta se há algum 
esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo, inicia a votação para 
aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 1º Trimestre de 2020 (dois 
mil e vinte). Os conselheiros, após realização de análise e acompanhamento dos 
investimentos, em nada se opõem a aprovação do relatório do primeiro trimestre 
de 2020 (dois mil e vinte), visto que este atende as normas legais, sendo ele 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o conselheiro Jorge 
aborda o último item da pauta, Portaria 9.907 e passa novamente a palavra a 
Senhora Selma. A Senhora Selma entrega aos conselheiros cópia da portaria e 
menciona que de acordo com a PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, DE 14 DE 
ABRIL DE 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de Abril de 2020, 
esta estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de 
recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de 
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, e dá outras providências. Menciona ainda que a nova regra vale, tanto 
para os ocupantes atuais dos cargos como para os que forem nomeados a partir 
desta data. A Senhora Selma informa que a portaria estabelece vários requisitos 
relativos aos antecedentes, à certificação, à experiência e formação superior. 
Esclarece que os requisitos relativos aos antecedentes já tem prazo a ser 
cumprido até meados de junho do corrente ano. A Senhora Selma solicita aos 
conselheiros que preencham ficha de atualização cadastral e que deverá ser 
entregue declaração e certidões de antecedentes de cada conselheiro. Dando 
continuidade a reunião, o senhor Jorge aborda sobre o último item da pauta, 
relação de concessão de benefícios, passando a palavra a senhora Ednéia para 
que a mesma faça explanação sobre o item. A Senhora Ednéia cumprimentando 
a todos passa a informar que no mês de abril de 2020, a Prudenprev concedeu 06 
(seis) benefícios ao total, sendo 04 (quatro) aposentadorias do grupo financeiro e 

02 (duas) pensões do grupo capitalizado. Não houve concessões de pensões do 
grupo financeiro, nem aposentadorias do grupo capitalizado. Pelo que se 
depreende destes números mantém a constância de concessões em número 
maior do grupo financeiro, aumentando o valor a ser aportado pela Municipalidade 
para o pagamento de tais benefícios. Findado os assuntos em pauta, o Senhor 
Jorge pergunta se há alguma outra questão a ser tratada. A conselheira Angela 
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informa que ira precisar se afastar, inicialmente, por trinta dias, por motivo de 
sáude. Não havendo outros assuntos a serem tratados, encerram a reunião e a 

presente ata que foi por mim, Angela Maria de Souza Tolomei, lavrada com 
assinatura dos presentes. 

Conselho Municipal de Previdência: 

  

Angela Maria de Souza Tolomei (Conselheira Titular) 

Andrêssa Gonçalves da Silva (Conselheira Titular) 

Batoqui França (Conselheiro Titular) 
Ç í 

PU! AMÃ Q Le 
Jorge Alberto Alvês pi Titular) 

aços 
Marisa Noguéira Brogiattô (Conselheira Titular) 

aaa : 

a Financeira) 

À 
Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdencia) 
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