
166º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA DA PRUDENPREV 

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00 
(nove) horas, na Sala dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, na 
Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, nesta, foi realizada a 1662 
(centésima sexagésima sexta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Previdência, com a presença do conselheiro representante do governo 
municipal: Jorge Alberto Alves Menezes; suplentes representantes do governo 
municipal: Adriana Batista Carvalho e Bruna de Mendonça Trevizan; 
representantes dos servidores e beneficiários: Andrêssa Gonçalves da Silva e 
Marisa Nogueira Brogiatto, e suplente representante dos servidores e 
beneficiários: Luciana Saran Felipin Henn. Presente, ainda, membros da 
Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a Senhora Edneia Aparecida 
Vangelita Beloni, Gerente de Previdência, e a Senhora Selma Elias Benício 
Calé, Gerente Administrativa e Financeira. Na presente reunião assume a 
qualidade de Conselheiro titular, representante do governo municipal, Adriana 
Batista de Carvalho e Bruna de Mendonça Trevizan, em virtude da falta 
justificada da Conselheira Angela de Souza Tolomei e Alessandra Michelle 
Chagas Garcia. Ainda justificaram a ausência as conselheiras Railda Barreto, 
Marcia Cristina de Abreu, Carlos Augusto Lacerda da Silva e Alessandra 
Michelle Chagas Garcia,que se encontra em gozo de licença-maternidade. A 
Senhora Selma pede a palavra e diz que a Senhora Railda solicitou que sua 
justificativa fosse lida na reunião do Conselho, e assim lê a justificativa da 
conselheira. Em sequencia, a Senhora Selma informa que em decorrência da 
falta justificada da secretária substituta eleita em reunião Senhora Angela de 
Souza Tolomei, seria preciso eleição de outra secretária, desta forma a 
Senhora Bruna de Mendonça Trevizan manifestou interesse e por 
unanimidade foi eleita como secretária apenas nessa reunião. A Senhora 
Selma informa que também em decorrência da falta justificada da presidente 
do Conselho, Senhora .Marcia, será necessário que outro conselheiro seja 
eleito e após votação, a única interessada, por unanimidade, foi a Senhora 
Marisa Nogueira Brogiatto que assumiu, na presente reunião, a qualidade de 
presidente, visto a ausência justificada da Senhora Marcia. Em seguida, a 
Senhora Marisa cumprimenta os presentes, agradece a presença de todos e 
passa a palavra para Senhora Selma que em decorrência da falta justificada 
da Senhora Angela, secretária, faz a leitura da ata da 165º (centésima 
sexagésima quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, 
fazendo as devidas alterações com os membros do conselho. Após, a 
Senhora Marisa apresenta a pauta a ser tratada na presente reunião: a) 
Congresso Estadual da Apeprem; b) Aprovação do Relatório do 4º Trimestre 
de 2019; c)Relação de Concessões de benefícios referentes a janeiro de 2020 
(dois mil e vinte). Em sequencia, a Senhora Edneia pede a palavra para 
Presidente e apresenta a relação das concessões de benefícios referente a 
janeiro de 2020. (dois mil e vinte) dizendo que em referido mês foram 
concedidas 13 (treze) aposentadorias e 2 (duas) pensão, onde 10 (dez) 
aposentadorias e as 2 (duas) pensões relativas a segurados vinculados ao 
plano financeiro (admitidos no serviço público até 31/12/2001) e apenas 3 
(três) aposentadorias relativas a segurados vinculados ao plano capitalizado. 
A Senhora Edneia menciona ainda que esta relação encontra-se també 
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disponível no site da Prudenprev. Após, a Senhora Edneia devolve a palavra 
para a Senhora Marisa que aborda o primeiro item da pauta, Congresso 
Estadual da Apeprem, passando a palavra para Senhora Selma que relata a 
necessidade de finalizar as inscrições para o Congresso, conforme já havia 
comunicado no grupo do whatsapp, onde os titulares Angela de Souza 
Tolomei e Jorge Alberto Alves Menezes já tinham manifestado interesse e 
disponibilidade, tendo ainda duas vagas disponíveis. Senhora Selma 
questiona se algum dos membros presentes tem interesse e disponibilidade, e 
a Senhora Luciana Saran Felipin Henn e a Senhora Andrêssa Gonçalves da 
Silva afirmam que tem disponibilidade e interesse. Ato seguinte, o Conselho, 
delibera, por unamidade, que os seus representes no referido Congresso 
serão Angela Tolomei, Jorge Alberto Alves Menezes, Luciana Sarah Felipin 
Henn e Andressa Gonçalves da Silva. A Senhora Luciana questiona a 
Senhora Selma se nesse Congresso haverá responsável para liderar os 
conselheiros, e a mesma afirma que sim e que provavelmente será algum dos 
membros da Superintendência. A Senhora Marisa indaga se há algum 
questionamento. Não havendo, a Senhora Marisa aborda o segundo item da 
pauta, aprovação do relatório do 4º Trimestre de 2019, passando a palavra 
para Selma. A Senhora Selma inicia cumprimentando a todos e informa aos 
conselheiros que no dia 15 (quinze) de janeiro do corrente ano o Banco Itaú 
efetuou o depósito do valor correspondente ao objeto docontrato nº11/2019, 
no montante de R$ 2.910.005,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dez Mil e Cinco 
Reais), sendo referido recurso aplicado no fundo de investimento CAIXA FI 
BRASIL REF. DI LP, CNPJ 03.737.206.0001-97 para pagamento de benefícios 
previdenciários do grupo financeiro, seguindo deliberação da Superintendência 
Previdenciária e homologação do comitê de investimentos e conselho fiscal. A 
Senhora Selma indaga se há algum questionamento. Nada havendo, a 
Senhora Selma, prossegue com a fala, entregando a cada membro uma cópia 
do relatório do 4º (quarto) trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), já 
encaminhado por e-mail aos conselheiros e discorrendo sobre os principais 
tópicos do relatório trimestral. A Senhora Selma esclarece que o relatório 
trimestral foi previamente analisado e aprovado pelo Comitê de Investimento e 
homologado pelo Conselho Fiscal.Prosseguindo com as considerações sobre 
o relatório trimestral de investimentos, diz que este é uma exigência da 
Secretaria de Previdência Social elaborado, sendo elaborado pela empresa 
Mais Valia Consultoria, cujo objetivo é apresentar a evolução patrimonial e os 
principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do Prudenprev 
no período em questão. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a 
Senhora Selma menciona que, ao final do 4º (quarto) trimestre de 2019 (dois 
mil e dezenove), a carteira da Prudenprev 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), apresentando uma evolução nominal 
de 29,29% em relação ao saldo final do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 
quando a carteira de investimentos totalizava R$ 273.094.962,80 (duzentos e 
setenta e três milhões, noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois 
reais e oitenta centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 86,51% dos 
recursos em renda fixa e 13,49% em renda variável, aumentando-se 
gradativamente o percentual em renda variável. Em relação ao 
enquadramento, diz que ao término do 4º (quarto) trimestre de 2019 (dois mil e 
dezenove), a Prudenprev cumpriu os requisitos constantes na legislação e em 
sua política de investimentos, não ocorrendo casos de desenquadramento de 
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fundos de investimentos. Menciona que neste trimestre, consolidando o ano, a 
rentabilidade nominal do Instituto foi de 19,69%, apresentando um resultado 

superavitário de 9,10% em relação a meta atuarial de 10,59% no período. 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 estes são considerados baixos, com 
concentração em fundos de investimentos formados exclusivamente por títulos 
públicos federais. Após apresentação do relatório do 4º (quarto) trimestre de 
2019 (dois mil e dezenove), a Senhora Marisa pergunta aos conselheiros se 
há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo, inicia a votação 
para aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 4º Trimestre de 
2019 (dois mil e dezenove). Os Conselheiros, após realização de análise e 
acompanhamento dos investimentos, nada se opõem ao relatório, visto que 
este atende as normas legais, sendo ele aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo e findado os assuntos em pauta, encerra-se a presente ata que 
foi por mim, Bruna de Mendonça Trevizan lavrada com assinatura dos 
presentes. 
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