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117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
09:00 (nove) horas, na Sala dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à 
Avenida Washington Luiz, n° 1.345, Centro, nesta foi realizada a 117ª (centésima 
décima sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Prudenprev. Presentes os 
Conselheiros Titulares Mizael Brandão Junior e as Conselheiras Suplentes Diva 
Matias dos Santos e Zaira Betio Sgrignoli. Justificaram a ausência as conselheiras 
titulares Cleonice de Souza Bispo Pereira e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues. 
Presente ainda membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a 
Senhora Ednéia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência, e a Senhora 
Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira, e a contadora da 
Prudenprev, Senhora Alessandra Michelle Chagas Garcia. 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, agradece a 
presença de todos e comunica a todos a pauta da presente reunião, sendo: 1) 
Leitura das atas do Comitê de Investimentos; 2) Aprovação da gestão do ano de 
2020; 3) Informações acerca do PASEP; 4) Aprovação dos relatórios do Pró-
Gestão (Relatório de Governança, Relatório de Controles Internos, Relatório de 
Gestão Atuarial, Plano de Ação Anual e Cartilha); 5) Aprovação do Relatório de 
Investimentos referente ao 4° trimestre/2020; 6) Carteira de Investimentos do mês 
de janeiro/2021; 7) Relação de Concessão de Benefícios referente ao mês de 
janeiro/2021; 8) Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira de 
janeiro/2021. Em continuidade, a Senhora Selma solicita a palavra e informa a 
todos sobre a tentativa fraudulenta de movimentação em conta bancária da 
Prudenprev ocorrida no início de fevereiro de 2021. Esclarece que a ação não foi 
concretizada, não houvendo, portanto, nenhum dano financeiro para a Prudenprev. 
Informa ainda que a Superintendência está tomando as medidas necessárias junto 
a instituição financeira. Dando início a pauta, o Senhor Mizael trata do primeiro 
item, leitura e aprovação da ata da 93° Reunião Ordinária do Comitê de 
Investimentos, ocorrida no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e 
um). Após leitura, os Conselheiros realizaram a votação para aprovação de referida 
ata. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovam a ata referente a 93° Reunião 
Ordinária do Comitê de Investimentos. Em continuidade a pauta, o Senhor Mizael 
aborda o próximo item em pauta, aprovação da gestão do ano de 2020, passando 
a palavra para a Senhora Ednéia que por sua vez informa que a aprovação da 
gestão se dá de forma mensal, já que este Conselho realiza o acompanhamento e 
análise dos dados financeiros, contábeis e patrimoniais em suas reuniões 
ordinárias, sendo necessária apenas a complementação de alguns pontos. Informa 
que no exercício de 2020 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$ 7.686.410,66 (sete milhões, 
seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e seis 
centavos). Informa ainda que foram realizadas 182 (cento e oitenta e duas) perícias 
médicas anuais, exigidas para segurados com benefício de aposentadoria por 
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invalidez, 2 perícias para verificação de isenção de Imposto de Renda e 2 perícias 
judiciais. Quanto a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria e 
pensões, diz que no ano de 2020, foram concedidos 141 benefícios de 
aposentadorias e pensões, distribuídos da seguinte forma: 114 benefícios de 
aposentadorias, sendo destes 99 referente aos segurados pertencentes ao plano 
financeiro e 15 ao plano previdenciário; e 27 benefícios de pensões, sendo destes 
22 referente aos segurados pertencentes ao plano financeiro e 5 ao plano 
previdenciário. Após as explanações, a Senhora Ednéia passa a palavra para a 
Senhora Selma, que por sua vez ratifica os dados financeiros e contábeis 
apresentados na 116° Reunião Ordinária deste Conselho. Em complemento, 
informa que o saldo das contribuições previdenciárias patronais a receber 
pertencentes ao plano previdenciário (admitidos a partir de 2002), oriundos da 
suspensão de pagamento aprovada pela Lei Complementar n° 247/2020, cujo 
montante, ao findar de 2020, correspondia a R$ 13.102.054,99 (treze milhões, 
cento e dois mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), foi 
parcelado, conforme Termo de Acordo de Parcelamento (TAC) n° 208/2021, e o 
Município de Presidente Prudente efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 
28 de janeiro de 2021.  Após apresentação dos dados o Senhor Mizael indaga se 
há algum questionamento. Nada havendo, inicia a votação quanto a aprovação da 
gestão do ano de 2020. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovam a gestão 
referente ao ano de 2020. Em sequencia, o Senhor Mizael aborda o próximo item 
em pauta, informações acerca do PASEP, solicitando que a Senhora Ednéia 
explane sobre o assunto. A Senhora Ednéia, em posse da palavra, relembra a 
todos a deliberação ocorrida na 7° Reunião Extraordinária deste Conselho, a 
Prudenprev ingressou com ação solicitando medida liminar e suspensão do prazo 
do auto de infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal, e no dia 27 de 
janeiro de 2021, o juiz decidiu pela suspensão da exigibilidade  do auto de infração. 
Ato seguinte, o Senhor Mizael aborda o próximo item em pauta, aprovação dos 
relatórios do Pró-Gestão, passando a palavra para a Senhora Selma, que por sua 
vez relembra a todos que em dezembro de 2018, a Prudenprev aderiu ao 
Programa Pró-Gestão e, a partir daí, vem trabalhando em busca de atendimento 
das ações para obtenção de certificação no programa Pró-Gestão. Fala ainda que 
a Prudenprev está em fase de auditoria a ser realizada pela empresa certificadora 
responsável pela emissão do certificado do Pró-Gestão. Após, a Senhora Selma 
apresenta aos Conselheiros os seguintes relatórios inerentes ao Pró-Gestão: 
Relatório de Governança (2020), Gestão Atuarial (2020, 2019, 2018), Relatório de 
Controles Internos (2° semestre de 2020), Plano de Ação Anual (2021) e Cartilha 
Previdenciária (1° Edição/2021). Em sequencia, a Senhora Selma pergunta se há 
necessidade de algum esclarecimento adicional. Não havendo qualquer 
apontamento ou questionamento, o Senhor Mizael inicia a votação quanto a 
aprovação dos relatórios do Pró-Gestão (Relatório de Governança, 2020, Gestão 
Atuarial, 2020, 2019, 2018, Relatório de Controles Internos, 2° semestre de 2020, 
Plano de Ação Anual, 2021 e Cartilha Previdenciária, 1° Edição/2021). Os 
Conselheiros aprovam, por unanimidade, os relatórios do Pró-Gestão: Relatório de 
Governança (2020), Gestão Atuarial (2020, 2019, 2018), Relatório de Controles 
Internos (2° semestre de 2020), Plano de Ação Anual (2021) e Cartilha 
Previdenciária (1° Edição/2021). Em continuidade, o Senhor Mizael aborda o 
próximo item em pauta, análise e aprovação do Relatório de Investimentos 
Trimestral, referente ao 4° trimestre de 2020, e em sequencia passa a palavra para 
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a Senhora Selma que, por sua vez explica que o relatório trimestral de 
investimentos é uma exigência da Secretaria de Previdência Social, ele é 
elaborado pela empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia, e este foi 
previamente analisado e aprovado pelo Comitê de Investimento. 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 4° trimestre de 2020, encerrado em 31 de dezembro de 2020, a carteira da 
Prudenprev totalizou montante de R$ 402.524.418,45 (quatrocentos e dois milhões, 
quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco 
centavos), apresentando uma evolução nominal de 14% 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 
78,12% dos recursos em renda fixa, 18,98% em renda variável e 2,90% em 
investimentos no exterior. 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. 
Diz ainda que no 4° trimestre de 2020 a rentabilidade nominal do Instituto foi de 
7,67%, situando abaixo de sua meta atuarial em 2,97%. Diz que a rentabilidade 
obtida na carteira em 2020 é reflexo do Risco Sistemático ou Conjuntural 
vivenciado pelo cenário econômico mundial em decorrência da Pandemia do 
COVID19, que ocasionou dificuldade em estabelecimento de expectativas 
confiáveis, fator que ocasiona volatilidade no mercado econômico mundial. Quanto 
ao cenário interno, diz que o fator de maior influência na volatilidade do mercado 
interno é a situação das contas públicas, as disputas políticas, a retirada de auxílios 
emergenciais, o crescimento da inflação e a postura da autoridade monetária do 
Banco Central. Esses fatores, dentre outros, impactaram negativamente no 
rendimento da carteira de investimentos dos RPPS. Em relação aos riscos da 
carteira, diz que no 4° trimestre de 2020 estes permanecem elevados, tendo em 
vista que seguem o cenário de fortes oscilações das cotações das ações e dos 
preços dos ativos de emissores públicos de títulos e privados, ocasionando uma 
volatilidade na carteira em 10,41% no ano de 2020. Após as explanações 
realizadas pela Senhora Selma, o Senhor Mizael pergunta se há algum 
apontamento ou questionamento por parte dos Conselheiros. Não havendo 
nenhum questionamento ou apontamento, o Senhor Mizael inicia a votação para 
aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 4° Trimestre de 2020. 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 de Investimentos do 4º Trimestre de 2020. 
Em sequencia a pauta, o Senhor Mizael aborda o seu próximo item, carteira de 
investimentos de janeiro de 2021, solicitando que a Senhora Selma explane sobre 
o assunto. A Senhora Selma, apresenta aos Conselheiros a planilha de resumo de 
informações contábeis e planilha de rendimento mensal dos fundos de investimento 
elaborada pelo setor de contabilidade da Prudenprev do mês de janeiro de 2021, e 
diz que, no fechamento de janeiro de 2021, os investimentos da Prudenprev 
totalizaram R$ 400.835.304,41 (quatrocentos milhões, oitocentos e trinta e cinco 
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mil, trezentos e quatro reais e quarenta e um centavos), apresentando variação 
patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 
1.115.721,87 (um milhão, cento e quinze mil, setecentos e vinte e um reais, e 
oitenta e sete centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de 
investimentos da Prudenprev, no mês de janeiro de 2021, apresentou o montante 
de R$ 3.456.184,21 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis reais, cento e 
oitenta e quatro centavos e vinte e um centavos). Continuando em sua fala, a 
Senhora Selma diz que no mês de janeiro de 2021 a carteira de investimentos da 
Prudenprev obteve um retorno médio negativo de 0,58%, ante uma meta atuarial 
de 0,70%, não superando, desta forma, a meta atuarial em referido mês. A 
Senhora Selma ressalta ainda que no mês janeiro de 2021 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 qualquer apontamento, o Senhor Mizael 
trata o próximo item em pauta, relação de concessão de benefícios referente ao 
mês de janeiro de 2021, passando a palavra a Senhora Ednéia para que explane 
sobre o assunto. A Senhora Edneía diz que em referido mês foram concedidas 13 
(treze) aposentadorias, sendo 12 (doze) referente a segurados vinculados ao plano 
financeiro e 1 (uma) referente a segurados vinculados ao plano previdenciário, e 3 
(três) pensões, referente ao plano financeiro. Após, o Senhor Mizael apresenta o 
último assunto em pauta, fiscalização da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do mês de janeiro de 2021, e os Conselheiros procedem com a análise 
de 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, patrimonial e financeira do mês de janeiro de 2021. 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 Betio Sgrignoli, lavrada com assinatura dos 
presentes. 
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