
110º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PRUDENPREV 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00 
(quatorze) horas, na Sala dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à 
Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, nesta foi realizada a 4102 
(centésima décima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Prudenprev. 
Presentes o conselheiro titular Mizael Brandão Junior e as conselheiras 
suplentes Diva Matias dos Santos e Zaira Betio Sgrignoli. Justificaram a 
ausência as conselheiras Zelia Gomes Teixeira Rodrigues e Cleonice de Souza 
Bispo Pereira. Assume a qualidade de Conselheiro titular na presente reunião a 
senhora Diva Matias dos Santos e a senhora Zaira Betio Sgrignoli, em viftude 
das faltas justificadas das Senhoras Zélia Gomes Teixeira Rodrigues e Cleonice 
de Souza Bispo Pereira. Presente ainda membro da Superintendência 
Previdenciária da Prudenprev, a senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente 
Administrativa e Financeira. 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 atã 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) análise da carteira de investimentos do mês de 
junho de 2020; c) análise e aprovação do Relatório de Investimentos do 
Segundo Trimestre de 2020; d) relação de concessão de benefícios; e) Quadro 
Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e Administrativas; e 9) 
Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do mês de Junho 
de 2020. Em sequência aos trabalhos foram colocadas para apreciação dos 
Conselheiros presentes: notas de empenhos, bem como seus respectivos 
comprovantes, inerentes as despesas previdenciárias e despesas 
administrativas do Instituto do mês de junho de 2020; planilha contendo o 
resumo de informações contábeis do mês de junho de 2020; e planilha resumo 
de rendimento mensal dos Fundos de Investimentos da Prudenprev do mês de 
junho de 2020, ambas elaboradas pelo Departamento de Contabilidade da 
Prudenprev. Iniciando a pauta, o Senhor Mizael aborda o primeiro item em 
pauta, leitura e aprovação da ata da 87º reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos, ocorrida no dia 14 (quatorze) de julho 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 87º reunião A 
ordinária do Comitê de Investimentos. Em continuidade, o Senhor Mizael passa 
a palavra a Senhora Selma para que explane sobre a carteira de investimentos 
da Prudenprev referente ao mês de junho de 2020. A Senhora Selma, 
cumprimenta a todos e apresenta aos conselheiros planilhas de rendi 
mensal dos fundos de investimento elaborada pelo departamento 
contabilidade da Prudenprev referente ao mês de junho do corrente ano parê 
análise das aplicações, resgastes, retornos dos investimentos, rentabilidade, 
risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações. A Sra. 
Selma informa ainda que os investimentos durante o mês de junho do corrente 
ano contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de, EN 
7.622.916,74 (Sete Milhões, Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e A 
Dezesseis Reais e Setenta e Quatro Centavos), não havendo variação 
patrimonial diminutiva no mês. Destaca ainda que o saldo total disponível dos 3 
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investimentos no mês de junho, incluindo as disponibilidades financeiras, fôi de 
R$ 367.503.180,61 (Trezentos e Sessenta e Sete Milhões, Quinhentos e Três 
Mil, Cento e Oitenta Reais e Sessenta e Um Centavos). Informa que a meta 
atuarial do mês de junho, IPCA + 0,49% a.m, foi de 0,75% e o Instituto obteve 
um retorno médio aproximado de 2,08%, superando a meta atuarial no mês de 
Junho/2020.Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém 
querendo fazer uso da palavra, o Senhor Mizael prossegue com pauta e infórma 
que o próximo assunto a ser tratado é a análise e aprovação do Relatório de 
Investimentos, solicitando a Senhora Selma que explane sobre os dados 
constantes no Relatório de Investimentos Trimestral, referente ao 2º Trimestre 
de 2020. A Senhora Selma explica que o relatório trimestral de investimentos é 
uma exigência da Secretaria de Previdência Social, ele é elaborado pela 
empresa Mais Valia Consultoria e previamente analisado e aprovado fpelo 
Comitê de Investimento e Conselho Municipal de Previdência. Diz que o objetivo 
do relatório é apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos 
investimentos dos recursos financeiros da Prudenprev, mencionando que, ao 

final do 2º (segundo) trimestre de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020, a 
carteira da Prudenprev alcançou o valor de R$ 366.654.090,68 (Trezentos e 
Sessenta e Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Noventa Reais e 
Sessenta e Oito Centavos), apresentando uma evolução nominal de 3,84% em 

relação ao saldo final do ano de 2019, quando a carteira de investimentos 
totalizava 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 85,72% dos recursos em renda fixa e 
14,28% em renda variável. Em relação ao enquadramento, diz que no trimestre 
a Prudenprev cumpriu com os requisitos constantes na legislação pertinentes 
aos seus investimentos e com os estabelecidos em sua política de 
investimentos, não ocorrendo casos de desenquadramento. No tocante a 
distribuição dos recursos por gestor de recursos, esclarece que o Instituto possui 
recursos distribuídos entre 5 gestores: Caixa Econômica Federal, Vinci Equities, 
BB DTVM, Rio Bravo e BRAM. A Senhora Selma destaca que no 2º trimestre de 
2020 a rentabilidade nominal do Instituto foi negativa em 0,79%, situando abaixo 
de sua meta atuarial em 3,72%. Relembra, conforme já mencionado em reuniões 
anteriores, que nesse primeiro semestre de 2020 além da crise do petróleo em 
fevereiro, que causou grande desvalorização dos ativos negociados em Bolsas 
no mundo inteiro, enfrentamos também a primeira pandemia causada pelo 
cornavirus 19, fatores esses que impactaram negativamento no rendimento da 

carteira de investimentos dos RPPS. Em relação aos riscos da carteira, diz que 
estes são considerados baixos, com concentração em fundos de investimentos ' 
formados exclusivamente por títulos públicos federais. Diz que as perspectivas 
são de que o cenário político continue favorável, em especial aos fundos de», 
investimentos atrelados ao indexador IMA. Após apresentação do relatório, 
trimestral de investimentos, o Senhor Mizael pergunta se há algum 
esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo nenhum questionamento ou 
apontamento, o Senhor Mizael inicia a votação para aprovação do Relatório de 

Investimentos referente ao 2º Trimestre de 2020. Os Conselheiros, após”, 
realização de análise e acompanhamento dos investimentos, nada se opõem ao W 
relatório, visto que este atende as normas legais, sendo aprovado por Ns, 
unanimidade o Relatório de Investimentos do 2º Trimestre de 2020. dp 
Prosseguindo com a pauta, o senhor Mizael aborda sobre o item da “a 
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relação de concessão de benefícios, passando a palavra a senhora Selma para 
que a mesma faça explanação sobre o item. A Senhora Selma informa que no 
mês de junho de 2020, a Prudenprev concedeu 14 (catorze) benefícios ao fotal, 
sendo 10 (dez) aposentadorias e 02 (duas) pensões do grupo financeiro, e 01 
(uma) aposentadoria e 01 (uma) pensão 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. A senhora Selma indaga 
aos conselheiros se há algum questionamento acerca deste assunto. «Não 
havendo nenhum questionamento, o Senhor Mizael aborda o próximo item em 
pauta, posição de projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal referentes a 
Prudenprev, passando a palavra a senhora Selma. A senhora Selma informa 

que se encontram em tramitação dois projetos de lei que refletem na autarquia 
previdenciária. Um deles prevê a alteração da alíquota de contribuição 
previdenciária do servidor, passando de 12,2% para 14%, fundamentados nas 
determinações impostas pela Emenda Constitucional 103/19, conforme já é de 
conhecimento do conselho. Ressalta que referido projeto não parte da vontade 
da Prefeitura e nem da Prudenprev, mas sim em cumprimento da obrigação 
imposta pela Lei Federal. O outro projeto refere-se a propositura de inciativa da 
Municipalidade decorrente da faculdade concedida à mesma por lei federal, 
fundamentada na atual crise financeira advinda com a pandemia do Covig 19, 
em suspender até dezembro de 2020 o repasse da contribuição patronal do 
grupo capitalizado, que se encontra em superávit. Esclarece ainda o projeto da 
supensão não atinge o repasse da contribuição previdenciária do grupo 
financeiro. A normativa federal deixou expressa que a Municipalidade poderia 
deixar de realizar o repasse, desde que houvesse aprovação da Câmara 
Municipal, por isso o envio do projeto. A Senhora Selma indaga aos 
conselheiros acerca de eventuais esclarecimentos sobre os assuntos até agora 
tratados. O Senhor Mizael questiona que, atendendo a solicitação de vários 
servidores ativos, se haverá o aumento da aliquota da cota patronal na mesma 
proporção do servidor. A senhora Selma esclarece que, por imposição legal, o 
aumento se refere somente à contribuição previdenciária do servidor. Esclarece 
ainda que para haver aumento da aliquota patronal essa necessidade deve ser 
verificada através do cálculo atuarial e que pelo último cálculo atuarial 
apresentado não há recomendação de aumento da aliquota patronal e que deve- 
se aguardar os cálculos atuariais futuros para confirmar essa questão. A senhora 
Selma pergunta se há mais algum questionamento. Não havendo nenhum outro 
questionamento, o Senhor Mizael aborda o próximo item em pauta, quadro de 
receitas e despesas previdenciárias e administrativas, e em sequência os 

Conselheiros passam a examinar o quadro trimestral de receitas e despêsas 
previdenciárias dos meses de junho de 2020 (dois mil e vinte), bem como 
documentação contábil/financeira do instituto relativa ao mês de junho de 2020 
(dois mil e vinte). Após, o Senhor Mizael apresenta o último item em pauta, 
fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do mês de junho de 
2020 (dois mil e vinte), e os Conselheiros procedem com a análise da referida, 
documentação contábil/financeira do instituto e relatórios apresentados. 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, d+ 
patrimonial e financeira do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte). Findado sf o 

    

     

  

     
   

assuntos em pauta, o Senhor Mizael pergunta se há alguma outra questão a ser 72 
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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. 

[ 
Conselheiros: , 
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