
102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
PRUDENPREV

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2019, às 08:00 (oito) horas, na
Sala dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à Avenida Washington Luiz,
nº 1.345, Centro, nesta foi realizada a 102º (centésima segunda) Reunião
Ordinária do Conselho Fiscal da Prudenprev. Presentes os conselheiros titulares
Mizael Brandão Junior e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues, e a conselheira
suplente Diva Matias dos Santos e Zaira Betio Sgrignoli. Justificou a ausência a

conselheira Cleonice de Souza Bispo Pereira, por motivos profissionais. Assume
a qualidade de Conselheiro titular na presente reunião a senhora Diva Matias dos
Santos, em virtude da falta justificada da Senhora Cleonice de Souza Bispo
Pereira. Presentes ainda a Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente
Administrativo e Financeiro, Ednéia Aparecida Vangelita Beloní, Gerente de
Previdência, e a Senhora Alessandra Michelle Chagas Garcia, Contadora da
Prudenprev. 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 e diz que a presente reunião será realizada em conjunto com o

Conselho Municipal de Previdência, em virtude da similaridade entre os assuntos
em pauta de ambos os Conselhos. Após, informa a pauta da presente reunião,
sendo: a) Aprovação dos relatórios do Pró-Gestão: Relatório de Governança,
Relatório de Gestão Atuarial, Política de Segurança da Informação (PSI) e Código
de Ética. Abordando o item em pauta, aprovação dos relatórios do Pró-Gestão, o
Senhor Mizael passa a palavra para a Senhora Selma, que relembra a todos que
em dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), a Prudenprev aderiu ao Programa Pró-

Gestão, conforme deliberação lavrada em ata do Conselho naquela oportunidade.
Daí surge a necessidade de atendimento das ações para obtenção de certificação
no programa Pró-Gestão. Dentre as ações está a elaboração e aprovação, por
parte do Conselho deliberativo, dos relatórios de Governança, Gestão Atuarial,
Política de Segurança da Informação (PS!) e Código de Etica. A Senhora Selma

apresenta aos Conselheiros as minutas de referidos relatórios. reforçando que os
mesmos foram encaminhados previamente a todos os Conselheiros via e-mail.

Esclarece que tais relatórios visam a adoção de boas práticas de gestão
previdenciária, primando pela transparência de informações aos segurados dow
regime previdenciário e população. A Senhora Selma se coloca a disposição para
demais esclarecimentos. Na sequencia, os Conselheiros passam a analisar as

minutas apresentadas. Após, o Senhor Mizael inicia a votação. Os Conselheiro
presentes aprovam por unanimidade os relatórios do Pró-Gestão: Relatório de
Governança, Relatório de Gestão Atuarial, Política de Segurança da Informação
(PSI) e Código de Ética. Findado os assuntos em pauta, o Senhor Mizaei inda a
se algum outro questionamento. A Selma então convida todos os Conselheiro
participarem do 2º seminário Previdenciário para os Servidores Públicos Municip
de Presidente Prudente, a ser realizado no Auditório Valdenice Dantas Martins,
em sequencia à reunião do Conselho. Findado os assuntos em pauta, o Senhor
Mizael pergunta se há alguma outra questão a ser tratada. Não havendo outro
assuntos a serem tratados, encerram a reunião e a oresente ata que foi por mim,
Zaira Betio Sgrignoli, lavrada com assinatura dos presentes.
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Ednéia arecida Vangelita Be oni
Gerente de Pr

Alêàªlàrªªyelle Chagas Garcia
Contadora da Prudenprev— *
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