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21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PREVIDÊNCIA DA PRUDENPREV 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021, às 16:00 (dezesseis) horas, de 

forma “on-line”, utilizando-se a plataforma “GOOGLE MEET”, em conformidade a 

deliberação ocorrida na 171ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Previdência, foi realizada a 21ª (vigésima primeira) Reunião Extraordinária do 

Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos conselheiros 

representantes do governo municipal: Alessandra Michelle Chagas Garcia, 

Ângela Maria de Souza Tolomei e Fernando Batoqui França; suplente 

representante do governo: Bruna de Mendonça Trevizan; suplente dos 

servidores e beneficiários: Luciana Saran Felipin Henn e Railda Barreto. 

Justificou a ausência o Conselheiro Jorge Alberto Alves Menezes, por motivos 

profissionais. Presentes ainda os membros da Superintendência Previdenciária 

da Prudenprev, o Senhor Alexandre de Barros Marini, Superintendente, a 

Senhora Ednéia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência, e a 

Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativo e Financeiro. Dando 

início à reunião, o Senhor Alexandre cumprimenta os Conselheiros participantes 

e menciona que em função da falta do Presidente do Conselho, Senhor Jorge 

Alberto Alves Menezes, necessário se faz a eleição de Conselheiro para presidir 

a presente reunião. A Senhora Angela manifesta interesse e, por unanimidade, 

foi eleito para o encargo de Presidente, cuja atribuição será desempenhada 

apenas nesta reunião. A Senhora Selma, cumprimenta a todos e informa que o 

material a ser utilizado na presente reunião foi encaminhado via e-mail aos 

Conselheiros, e ainda que a presente reunião foi convocada pela 

Superintendência da Prudenprev, em virtude da urgência de apreciação da 

matéria em pauta, sendo que a mesma está sendo realizada com a participação 

dos membros do Conselho Fiscal, em virtude da similaridade entre as pautas de 

ambos os Conselhos. Após, a Senhora Angela apresenta a pauta a ser tratada: 

1) aprovação do relatório trimestral de investimentos; 2) homologação de 

realocações de recursos. Dando início a pauta, a Senhora Angela aborda o seu 

primeiro item, análise e aprovação do relatório de investimentos do 2° 

trimestre/2021, e em sequencia passa a palavra para a Senhora Selma que, por 

sua vez explica que o relatório trimestral de investimentos é uma exigência da 

Secretaria de Previdência Social, é elaborado pela empresa de Consultoria em 

Investimentos Mais Valia, e 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 2° trimestre de 2021, encerrado 

em 30 de junho de 2021, a carteira da Prudenprev totalizou montante de R$ 

423.870.432,57 (quatrocentos e vinte e três milhões, oitocentos e setenta mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), apresentando 
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uma evolução nominal de 5,30% em relação ao saldo final do ano de 2020, 

quando a carteira de investimentos totalizava R$ 402.524.418,45 (Quatrocentos 

e Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais 

e Quarenta e Cinco Centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 75,52% 

dos recursos em renda fixa, 19,07% em renda variável e 5,41% 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 2° trimestre de 2021 a rentabilidade 

nominal do Instituto foi de 1,70%, frente a meta atuarial acumulada até o 

trimestre (IPCA + 5,45%a.a) de 6,49, ficando a rentabilidade nominal, desta 

forma, abaixo de sua meta atuarial em 4,78%. Diz que a rentabilidade obtida na 

carteira no 2° trimestre de 2021 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, fala que a sua volatilidade se dá, principalmente, pela 

instabilidade política econômica em função da troca de ministros da saúde e 

forças armadas, “reviravoltas” ocorridas na Operação Lava-Jato, situação 

sobrecarregada das contas públicas e crescimento da inflação. Esses fatores, 

dentre outros, impactaram negativamente no rendimento da carteira de 

investimentos dos RPPS. Em relação aos riscos da carteira, diz que no 2° 

trimestre de 2021 estes permanecem afetados pelo cenário político-econômico, 

na medida em 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 5,09% no 2° trimestre de 2021. 

Após as explanações realizadas pela Senhora Selma, a Senhora Angela 

pergunta se há algum apontamento ou questionamento por parte dos 

Conselheiros. Não havendo nenhum questionamento ou apontamento, a 

Senhora Angela inicia a votação para aprovação do Relatório de Investimentos 

referente ao 2° Trimestre de 2021. 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 2° Trimestre de 2021. Após, a Senhora Angela aborda o 

próximo item em pauta, realocação de recursos da carteira de investimentos, 

solicitando que a Senhora Selma explane sobre o assunto. A Senhora Selma diz 

que, em função do atual cenário da economia brasileira, e ante as considerações 

apresentadas no relatório do 1° trimestre de 2021 pela empresa de Consultoria 

em Investimentos Mais Valia, solicitou que a empresa Mais Valia efetuasse 

estudo sobre as alterações na carteira de investimentos da Prudenprev. Após, a 
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Senhora Selma apresenta aos Conselheiros a sugestão de realocações 

apresentadas pela empresa de Consultoria Mais Valia, já analisada e aprovada 

pelo Comitê de Investimentos: resgate de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF (CNPJ 

11.060.913/0001-10), do grupo capitalizado (conta 224.003-5), e posterior 

aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 

(CNPJ 17.502.937/0001-68) do grupo capitalizado (conta 224.003-5); e resgate 

de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do Fundo de Investimentos Caixa FI 

Brasil IMA GERAL TP RF LP (CNPJ 11.061.217/0001-28), do grupo capitalizado 

(conta 224.003-5), e posterior aplicação deste montante no Fundo de 

Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-

88). A Senhora Selma informa ainda que o Comitê de Investimentos, após 

analisar a documentação e rentabilidades inerentes aos fundos de 

investimentos, bem como a política de investimentos da Prudenprev para o ano 

de 2021, manifestou-se favorável a realocação nos moldes apresentados. Após 

a explanação e análise das documentações apresentadas, a Senhora Angela 

pergunta aos Conselheiros se há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não 

havendo, inicia a votação para a homologação de realocações de recursos da 

carteira de investimentos da Prudenprev.  Os Conselheiros, por unanimidade, 

aprovam a realocação dos recursos: resgate de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF (CNPJ 

11.060.913/0001-10), do grupo capitalizado (conta 224.003-5), e posterior 

aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 

(CNPJ 17.502.937/0001-68) do grupo capitalizado (conta 224.003-5); e resgate 

de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do Fundo de Investimentos Caixa FI 

Brasil IMA GERAL TP RF LP (CNPJ 11.061.217/0001-28), do grupo capitalizado 

(conta 224.003-5), e posterior aplicação deste montante no Fundo de 

Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-

88). Findado os assuntos, a Senhora Angela oferece a palavra a quem quisesse 

fazer uso. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que foi por mim, 

Alessandra Michelle Chagas Garcia lavrada com assinatura dos presentes. 

 
Conselho Municipal de Previdência. 
 
 

Alessandra Michelle Chagas Garcia (Conselheira Titular) 
 
 

Ângela Maria de Souza Tolomei (Conselheira Titular, Presidente) 
 
 

Bruna de Mendonça Trevizan (Conselheira Suplente, na qualidade de Titular) 
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Fernando Batoqui França (Conselheiro Titular) 

 
Luciana Saran Felipin Henn (Conselheira Suplente, na qualidade de Titular) 

 
Railda Barreto (Conselheira Suplente, na qualidade de Titular) 
 

 
Convidados: 
 
 

Alexandre de Barros Marini (Superintendente) 

 
Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdência) 

 
Selma Elias Benício Calé (Gerente Administrativo e Financeiro da Prudenprev) 


