
Página 1 de 5 

128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
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 128ª 
(centésima vigésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da 
Prudenprev. Presentes o Conselheiro Titular Mizael Brandão Junior e Zélia 
Gomes Teixeira Rodrigues, e o membro suplente Zaira Betio Srignoli. Presente 
ainda 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 Administrativa e Financeira. Justificou a ausência a Conselheira 
titular, Cleonice de Souza Bispo Pereira por compromissos profissionais. Iniciou-
se o desenvolvimento dos trabalhos com a verificação de existência de quórum 
para realização da mesma. Existindo quórum, 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) 
Resultado das eleições do Conselho Fiscal; 2) Leitura e Aprovação da Ata do 
Comitê de Investimentos; 3) Carteira de investimentos do mês de 
dezembro/2021; 4) Análise e aprovação do relatório de investimentos do 4° 
Trimestre/2021; 5) Homologação de realocações de recursos; 6) Análise e 
aprovação da Política de Investimentos; 7) Relação de Concessões de 
benefícios referente ao mês de dezembro/2021; 8) Resumo dos dados 
financeiros e contábeis de 2021; 9) Fiscalização da gestão orçamentária, 
patrimonial e financeira de dezembro/2021; e 10) Aprovação da Gestão do ano 
de 2021. Dando início a pauta, o Senhor Mizael trata do primeiro item, resultado 
das eleições do Conselho Fiscal, passando a palavra para a Senhora Selma, e 
esta informa que, foi realizado no dia 07 de janeiro de 2022 o processo eleitoral 
para escolha de 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes para 
compor o Conselho Fiscal da Prudenprev, para o mandato do quadriênio 
2022/2025, cujo resultado contendo os candidatos eleitos foi divulgado pela 
Prudenprev. Após, o Senhor Mizael, em continuidade a pauta, aborda seu 
próximo item, leitura e aprovação da ata referente a 104ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Investimentos, ocorrida em 24 de janeiro de 2022. Após leitura, os 
Conselheiros realizaram a votação para aprovação de referida ata. Os 
Conselheiros, por unanimidade, aprovam as atas referente a 104ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Investimentos. Na sequencia, o Senhor Mizael aborda o 
próximo item em pauta, carteira de investimentos de dezembro 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 dezembro de 2021, e diz que, no 
fechamento de dezembro de 2021, os investimentos da Prudenprev totalizaram 
R$ 440.189.020,42 (quatrocentos e quarenta milhões, cento e oitenta e nove mil, 
vinte reais e quarenta e dois centavos), apresentando variação patrimonial 
aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 3.505.945,92 
(três milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 
noventa e dois centavoa), e no acumulado de 2021, o montante de R$ 
37.729.247,24 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e 
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quarenta e sete reais e cinte e quatro centavos). Quanto a variação patrimonial 
negativa, a carteira de investimentos da Prudenprev, no mês de dezembro de 
2021, apresentou o montante de R$ 200.461,73 (duzentos mil, quatrocentos e 
sessenta e um reais, e setenta e três centavos), e no acumulado de 2021, o 
montante de R$ 36.385.140,51 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e cinco 
mil, cento e quarenta reais e cinquenta e um centavos). Continuando em sua 
fala, a Senhora Selma diz que no mês de dezembro de 2021 a carteira de 
investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio de 0,75%, ante uma 
meta atuarial de 1,22%, não superando, desta forma, a meta atuarial em referido 
mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no mês dezembro de 2021 não 
ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos. Feita a explanação, a 
Senhora Selma indaga se há alguma pergunta quanto a composição da carteira 
de investimentos do Instituto. Não havendo qualquer questionamento, o Senhor 
Mizael passa ao próximo item em pauta, análise e aprovação do Relatório de 
Investimento do 4° trimestre/2021, e solicita que a Senhora Selma fale sobre o 
assunto. A Senhora Selma 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 4° 
(quarto) trimestre de 2021 (dois mil e vinte e um), encerrado em 31 (trinta e um) 
de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), a carteira da Prudenprev totalizou 
montante de R$ 440.189.018,84 (Quatrocentos e Quarenta Milhões, Cento e 
Oitenta e Nove Mil, Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos), apresentando 
um crescimento nominal de 9,36% em relação ao saldo final do ano de 2020 
(dois mil e vinte), 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 75,08% dos recursos em renda fixa e 15,38% em 
renda variável e 9,54% em investimentos no exterior. Em relação ao 
enquadramento, diz que ao término do 4° (quarto) trimestre de 2021 (dois mil e 
vinte e um), a Prudenprev cumpriu os requisitos constantes na legislação e em 
sua política de investimentos, não ocorrendo casos de desenquadramento de 
fundos de investimentos. Menciona que a rentabilidade nominal do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um) do Instituto foi de 0,23%, apresentando um resultado 
negativo de 15,80% em relação a meta atuarial de 16,03% no período, refletindo 
assim os impactos da pandemia do Covid 19, combinado com inflação 
ascendente. 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, naquele trimestre, estes permaneceram 
elevados na medida em que seguiu-se o cenário de fortes oscilações das 
cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. 
Após as explanações realizadas pela Senhora Selma, o Senhor Mizael oferece a 
palavra aos presentes. Não havendo qualquer apontamento ou questionamento, 
inicia a votação para aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 4° 
(quarto) Trimestre de 2021 (dois mil e vinte). 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 
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Relatório de Investimentos do 4° (quarto) Trimestre de 2021 (dois mil e vinte). 
Prosseguindo, o Senhor Mizael aborda o próximo item em pauta, homologação 
de realocações de recursos, e passa a palavra a Senhora Selma, para que a 
mesma explane sobre o assunto. A Senhora Selma explica que solicitou à 
Consultoria de Investimentos Mais Valia a realização de análise quanto a 
composição da carteira de investimentos da Prudenprev. A Consultoria de 
Investimentos Mais Valia, ante o cenário político e econômico atual, apresentou 
algumas recomendações de realocações de recursos pertencentes ao grupo 
capitalizado (admitidos no serviço público a partir de 2002), visando aproveitar 
as janelas de oportunidades de longo prazo, sendo: a) transferência (resgate) de 
R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) do Fundo de Investimentos CAIXA 
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55 e sua 
aplicação, em partes iguais, de forma coordenada com a consultoria Mais Valia e 
as alterações de taxas verificadas ao longo de 2022, no fundo de investimento 
CAIXA BRASIL IMA-B 5 MAIS, CNPJ 10.577.503/0001-88. A Senhora Selma 
esclarece que as realocações ocorreriam de forma gradual e que a 
recomendação da consultoria é que neste momento a primeira realocação seria 
no valor de R$ 5.000.000.00 (Cinco Milhões), visando aproveitar a abertura de 
taxas das NTN B mais longas. Após as explanações, a Senhora Selma indaga 
se há algum questionamento. Não havendo, o Senhor Mizael inicia a votação 
quanto a homologação de realocações de recursos, nos moldes apresentados. 
Os Conselheiros presentes, por unanimidade, são favoráveis a realocação dos 
recursos, do grupo previdenciário (capitalizado), da conta 224003-5, da seguinte 
forma: a) transferência (resgate) de R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) 
do Fundo de Investimentos CAIXA FIC  BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, 
CNPJ 23.215.097/0001-55 e sua aplicação, em partes iguais, de forma gradual e 
coordenada com a consultoria Mais Valia e de acordo com as alterações de 
taxas verificadas ao longo de 2022, no fundo de investimento CAIXA BRASIL 
IMA-B 5 MAIS, CNPJ 10.577.503/0001-88, aprovando-se nesse momento, a 
realocação nos seguintes moldes: resgate de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais) do Fundo de Investimentos CAIXA FIC  BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55 e sua aplicação no Fundo de 
Investimentos CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF LP (CNPJ 
10.577.503/0001-88), visando, assim, aproveitar a abertura de taxas das NTNs B 
mais longas, almejando ao final com essas estratégias obter maior rentabilidade 
e atingimento da meta atuarial. Prosseguindo, o Senhor Mizael aborda o próximo 
item em pauta, análise e aprovação da Política de Investimentos para o ano de 
2022, e solicita que a Senhora Selma explane sobre o assunto. A Senhora 
Selma esclarece que esta é uma exigência da Secretaria de Previdência Social e 
que a mesma já esta atualizada de acordo com a nova Resolução do Conselho 
Monetário Nacional nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. Em seguida, 
apresenta a Minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022 (dois 
mil e vinte e dois). A Senhora Selma destaca na minuta os objetivos da gestão, a 
definição da metodologia de seleção de investimentos, as limitações, restrições 
e vedações das aplicações financeiras, o cenário macroeconômico e projeções 
econômicas, alocação de recursos, limites dos investimentos conforme a 
Resolução CMN nº 4.963/2021, conversão dos artigos da Resolução 3.922/2010 
para a Resolução 4.963/2021, estratégias de alocação para o ano de 2022 
(DPIN 2022) e encerra com as considerações finais. Feitas as explanações, a 
Senhora Selma indaga se há algum questionamento sobre a Minuta da Política 
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de Investimentos apresentada. Não havendo qualquer apontamento ou 
indagação, o Senhor Mizael inicia a votação para aprovação ou reprovação da 
Política de Investimentos do exercício de 2022. Os conselheiros presentes, após 
análise das estratégias de alocação de recursos e requisitos legais pertinentes à 
elaboração da Política de investimentos, por unanimidade, são favoráveis a sua 
aprovação. Na sequencia, o Senhor Mizael passa ao próximo item em pauta, 
relação de concessão de benefícios referente ao mês de dezembro de 2021, 
passando a palavra a Senhora Ednéia para que explane sobre o assunto. A 
Senhora Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 02 (duas) 
aposentadorias, sendo todas referente a segurados vinculados ao grupo 
financeiro; e ainda foram concedidas 6 (seis) pensões, todas referentes a 
segurados vinculados ao grupo financeiro. Feitas as explanações, o Senhor 
Mizael aborda o próximo item em pauta, resumo dos dados financeiros e 
contábeis de 2021, passando a palavra para a Senhora Selma. A senhora 
Selma, por sua vez, apresenta aos conselheiros relatórios contendo o resumo 
dos dados contábeis e financeiros elaborado pelo Setor de Contabilidade da 
Prudenprev, dizendo que no exercício de 2021 (dois mil e vinte e um) o instituto 
de previdência obteve um retorno estimado sobre sua carteira de investimentos 
de 0,23%, não superando a meta atuarial de 16,03% (IPCA + 5,45%a.a.), o 
retorno positivo sobre os investimentos totalizaram R$ 37.729.247,24 (trinta e 
sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e 
vinte e quatro centavos), e um retorno negativo de R$ 36.385.140,51 (trinta e 
seis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e cinquenta 
e um centavos). Dando sequencia a sua fala, a Senhora Selma diz que foram 
arrecadadas receitas orçamentárias, exceto patrimoniais, no total de R$ 
71.546.338,69 (setenta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, 
trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), e ocorreram 
ingressos a título de transferência financeira por parte do Município de 
Presidente Prudente, devido a insuficiência financeira na massa de segurados 
pertencentes ao plano financeiro (admitidos até 31/12/01), no montante de R$ 
56.525.614,57 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos). Quanto ao dispêndio 
de recursos previdenciários e administrativos, a Prudenprev efetuou pagamentos 
no montante de R$ 91.705.333,46 (noventa e um milhões, setecentos e cinco 
mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) no exercício de 
2021 (dois mil e vinte e um). Diz ainda que o Instituto obteve um acréscimo em 
sua carteira de investimentos, de 2020 (dois mil e vinte) para 2021 (dois mil e 
vinte e um), no montante de R$ 37.713.297,52 (trinta e sete milhões, setecentos 
e treze mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). 
Menciona ainda que foram recebidas 12 (doze) parcelas inerentes ao 
Parcelamento firmado entre o Município de Presidente Prudente e a Prudenprev 
(TAC n° 2008/2021) relativo às contribuições previdenciárias patronais a receber 
pertencentes ao plano previdenciário (admitidos a partir de 2002) suspensas de 
pagamento, conforme Lei Complementar n° 247/2020. Após, a Senhora Ednéia 
fala que no exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), foram concedidos 130 
(cento e trinta) benefícios, compreendidos entre aposentadorias e pensões. 
Aduziu que do Grupo Financeiro, ou seja, o grupo dos servidores admitidos ate 
31 de dezembro de 2001, foram concedidas 70 (setenta) aposentadorias e 44 
(quarenta e quatro) pensões. E do grupo capitalizado, ou seja, o grupo de 
servidores admitidos após 01.01.2002, foram concedidos 12 (doze) 
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aposentadorias e 4 (quatro) pensões. Continuando, a Senhora Ednéia diz que no 
setor de compensação previdenciária, a entidade previdenciária recebeu a 
quantia de R$ 1.750.227,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, duzentos e 
vinte e sete reais e cinquenta centavos).  Após as explanações, o Senhor Mizael 
indaga se há algum questionamento. Nada havendo, o Senhor Mizael apresenta 
o próximo assunto em pauta, fiscalização da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do mês de dezembro 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 dezembro de 2021. Na 
sequencia, o Senhor Mizael aborda o último assunto em pauta, aprovação da 
gestão do ano de 2021, iniciando a votação. Todos os Conselheiros 
participantes aprovam, por unanimidade, a gestão referente ao exercício de 
2021 (dois mil e vinte). 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 
Srignoli, lavrada com assinatura dos presentes. 
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