
 

 

186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA 
PRUDENPREV 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, às 09:00 (nove) 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 186ª (centésima octogésima sexta) Reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Previdência, com a participação “on-line” dos 

conselheiros representantes do governo municipal: Alessandra Michelle Chagas 

Garcia, Fernando Batoqui França e Jorge Alberto Alves Menezes; suplente do 

governo municipal: Carlos Augusto Lacerda da Silva; suplente dos representantes 

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

Justificaram a ausência as Conselheiras Angela Maria de Souza Tolomei, por 

motivos pessoais, Andressa Gonçalves da Silva e Marisa Nogueira Brogiatto, por 

motivos profissionais. Participaram ainda, de forma “online”, 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. Dando início à reunião, o Senhor Jorge 

cumprimenta os presentes, agradece a participação “on-line” de todos, informa que 

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

Conselheiros, e menciona a pauta a ser tratada na presente reunião: 1) Aprovação 

de atas; 2) Lei n° 261/2021, Conselho Fiscal; 3) Informações atualizadas sobre o 

censo previdenciário; 4) Carteira de Investimentos do mês de outubro/2021; 5) 

Análise e aprovação do relatório de investimentos do terceiro trimestre de 2021; 6) 

Homologação sobre realocações de recursos; e 6) Relação de Concessão de 

Benefícios referente ao mês de outubro/2021. Iniciando a pauta, o Senhor Jorge 

aborda o seu primeiro item, aprovação das atas referentes a 182ª Reunião 

Ordinária, 183ª Reunião Ordinária, 184ª Reunião Ordinária, 185ª Reunião Ordinária 

e 21° Reunião Extraordinária. Informa que referidas atas foram encaminhada aos 

Conselheiros previamente via e-mail pela secretária do Conselho, para análise. Os 

Conselheiros, por unanimidade, aprovam as atas referentes a 182ª Reunião 

Ordinária, 183ª Reunião Ordinária, 184ª Reunião Ordinária, 185ª Reunião Ordinária 

e 21° Reunião Extraordinária. Na sequencia, o Senhor Jorge aborda o segundo 

item em pauta, Lei n° 261/2021, Conselho Fiscal, solicitando que a Senhora Ednéia 

explane sobre o assunto, que por sua vez, cumprimenta os presentes e justifica a 

ausência do Senhor Alexandre, Superintendente, por motivo de estar em gozo de 

férias. Continuando em sua fala, a Senhora Ednéia informa que foi aprovada a Lei 

Complementar n° 261/2021, que trata da adequação da legislação pertinente ao 

Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, em virtude de apontamentos 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ocorridos nos Balanços Gerais de 

anos anteriores, bem como implementação de adequações exigidas pelo Programa 

de Certificação Pró-Gestão, matéria tratada no Processo Administrativo n° 

6331/2021, na Prudenprev sob o n° 186/2021. A Senhora Ednéia, informa também 

que, em virtude de tais alterações, está em andamento processo eleitoral para 

escolha de 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes para compor o 



 

 

Conselho Fiscal da Prudenprev, solicitando auxílio dos Conselheiros para 

divulgação do prazo de abertura das inscrições de 29 (vinte e nove) de novembro à 

3 (três) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). Na sequencia, o Senhor 

Jorge aborda o terceiro item em pauta, informações atualizadas sobre o censo 

previdenciário, solicitando que a Senhora Ednéia explane sobre o assunto. A 

Senhora Ednéia explica que, visando o atendimento de legislação aplicável aos 

Regimes Próprios de Previdência Social, bem como a necessidade de se manter 

uma base de dados cadastral dos servidores ativos e inativos o mais fidedigna, 

obtendo, desta forma, estudos atuariais reais. Foi instaurada Comissão Especial 

para tratar das ações para realização do censo previdenciário, sendo que esta 

avaliou a necessidade de contratação de empresa para realização de censo 

previdenciário, em virtude da complexidade e importância de tais informações para 

a gestão previdenciária. Informa ainda que a Prudenprev instaurou processo 

licitatório visando a contratação de empresa para prestação de tal serviço, estando 

em fase de elaboração de edital. O Senhor Jorge complementa dizendo que, além 

de obrigatória, a realização de censo previdenciário com qualidade de suas 

informações é uma ferramenta necessária à gestão previdenciária, e indaga se há 

algum questionamento ou objeção. Não havendo qualquer apontamento, o Senhor 

Jorge prossegue com a pauta e aborda o seu quarto item, carteira de investimentos 

de outubro 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 outubro de 2021, e diz que, 

no fechamento de outubro de 2021, os investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 

421.324.917,68 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e vinte e quatro mil, 

novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), apresentando variação 

patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 

3.107.171,42 (três milhões, cento e sete mil, cento e setenta e um reais e quarenta 

e dois centavo), e no acumulado de 2021, o montante de R$ 25.948.626,23 (vinte e 

cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

vinte e três centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de 

investimentos da Prudenprev, no mês de outubro de 2021, apresentou o montante 

de R$ 10.141.292,69 (dez milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa 

e dois reais, e setenta e nove centavos), e no acumulado de 2021, o montante de 

R$ 34.816.811,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e 

onze reais). Continuando em sua fala, a Senhora Selma diz que no mês de outubro 

de 2021 a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio 

negativo de -1,67%, ante uma meta atuarial de 1,70%, não superando, desta 

forma, a meta atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no 

mês outubro 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 

questionamento, o Senhor Jorge aborda o quinto item em pauta, análise e 

aprovação do relatório de investimentos do terceiro trimestre de 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 e Conselho Fiscal. 

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 3° trimestre de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, a 

carteira da Prudenprev totalizou montante de R$ 425.609.555,92 (quatrocentos e 

vinte e cinco milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos), apresentando uma evolução nominal de 5,58% 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 73,83% dos recursos em renda fixa, 16,77% em 

renda variável e 9,40% 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 

3° trimestre de 2021 a rentabilidade nominal acumulada do Instituto foi de -0,49%, 

frente a meta atuarial acumulada até o trimestre (IPCA + 5,45%a.a) de 11,22%, 

ficando a rentabilidade nominal, desta forma, abaixo de sua meta atuarial em -

11,70%. Diz que a rentabilidade obtida na carteira no 3° 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, bem como o risco da carteira de investimentos são 

impactadas significativamente pelas incertezas macroeconômicas nacionais e 

internacionais, refletidas nos índices de benckmark dos fundos investidos. Após as 

explanações realizadas pela Senhora Selma, o Senhor Jorge pergunta se há algum 

apontamento ou questionamento por parte dos Conselheiros. Não havendo 

nenhum questionamento ou apontamento, o Senhor Jorge inicia a votação para 

aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 3° 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 3° Trimestre de 2021. 

Na sequencia , o Senhor Jorge aborda o sexto item em pauta, homologação sobre 

realocações de recursos, solicitando que a Senhora Selma explane sobre o 

assunto. A Senhora Selma diz que, ante todo o exposto no relatório de 

investimentos relativo ao 3° trimestre/2021, a Superintendência Previdenciária 

solicitou à Consultoria de Investimentos Mais Valia uma análise detalhada da 

carteira de investimentos da Prudenprev. A Consultoria de Investimentos Mais 

Valia sugeriu realocações de recursos em fundos de investimentos já existentes na 

carteira do Instituto, apresentando a seguinte proposta: resgate de R$ 1.500.000,00 



 

 

(um milhão e quinhentos mil reais) do Fundo de Investimentos FI CAIXA BRASIL 

IRF-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670/001-06) do grupo previdenciário (224.003-5), e 

sua aplicação no Fundo de Investimentos FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 

(CNPJ 10.577.503/0001-88), do grupo previdenciário (224.003-5); resgate de  R$ 

2.000.00,00 (dois milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA IMA GERAL 

TP (CNPJ 11.061.217/0001-28), do grupo previdenciário (224.003-5), e sua 

aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA IMA-B 5+ TP RF LP ((CNPJ 

10.577.503/0001-88), do grupo previdenciário (224.003-5). A Senhora Selma 

esclarece ainda que o Comitê de Investimentos analisou a carteira de 

investimentos do Instituto, bem como a sua rentabilidade e o cenário econômico 

atual, e aprovou as realocações propostas, assim como o Conselho Fiscal. Após, o 

Senhor Jorge indaga se há algum questionamento. Não havendo qualquer 

apontamento, inicia a votação quanto a homologação das realocações de recursos, 

nos moldes apresentados. Os Conselheiros participantes, por unanimidade, são 

favoráveis  a realocação de recursos da seguinte forma: resgate de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do Fundo de Investimentos FI 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670/001-06) do grupo previdenciário 

(224.003-5), e sua aplicação no Fundo de Investimentos FI CAIXA BRASIL IMA-B 

5+ TP RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-88), do grupo previdenciário (224.003-5); 

resgate de  R$ 2.000.00,00 (dois milhões de reais) do Fundo de Investimento 

CAIXA IMA GERAL TP (CNPJ 11.061.217/0001-28), do grupo previdenciário 

(224.003-5), e sua aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA IMA-B 5+ TP RF 

LP ((CNPJ 10.577.503/0001-88), do grupo previdenciário (224.003-5). Após, o 

Senhor Jorge inicia o sétimo e último assunto em pauta, relação de concessão de 

benefícios referente ao mês de outubro/2021, passando a palavra a Senhora 

Ednéia para que explane sobre o assunto. A Senhora Ednéia diz que em referido 

mês foram concedidas 2 (duas) aposentadorias, sendo 1 (uma) referente a 

segurados vinculados ao grupo financeiro, e 1 (uma) referente a segurados 

vinculados ao grupo previdenciário; e ainda foram concedidas 5 (cinco) pensões, 

sendo 3 (três) referentes a segurados vinculados ao grupo financeiro, e 2 (duas) 

referentes a segurados vinculados ao grupo previdenciário. Feitas as explanações, 

o Senhor Jorge indaga se há algum questionamento ou outra questão a ser tratada 

na presente reunião. Nada havendo e findado os assuntos em pauta, encerra-se a 

reunião e 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) 
 
 

Carlos Augusto Lacerda da Silva (Conselheiro Suplente, na qualidade de titular) 
 
 

Fernando Batoqui França (Conselheiro Titular) 



 

 

 
 
 
 
 

Jorge Alberto Alves Menezes (Conselheiro Titular – Presidente do Conselho) 
 
 

Luciana Saran Felipin Henn (Conselheiro Suplente, na qualidade de titular) 
 
 

Railda Barreto (Conselheiro Suplente, na qualidade de titular) 
 
 
Convidados: 
 
 

Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdência) 
 
 

Selma Elias Benício Calé (Gerente de Administrativa e Financeira) 


