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120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), 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 120ª 
(centésima vigésima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Prudenprev. 
Presentes os Conselheiros Titulares Mizael Brandão Junior e Cleonice de 
Souza Bispo Pereira, e a Conselheira Suplente Zaira Betio Sgrignoli. Presente 
ainda membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, o Senhor 
Alexandre de Barros Marini, Superintendente, e a Senhora Ednéia Aparecida 
Vangelita Beloni, Gerente de Previdência, e a contadora da Prudenprev, 
Senhora Alessandra Michelle Chagas Garcia e o membro da Comissão de 
Estudos para Elaboração de Projeto de Lei para Instituição do Regime de 
Previdência Complementar, Senhor Fernando Batoqui França. Justificaram a 
ausência a Conselheira titular Zélia Gomes Teixeira Rodrigues e a Conselheira 
Suplente Diva Matias dos Santos. Justifica-se também a ausência de membro 
da Superintendência Previdenciária, Senhora Selma Elias Benício Calé, 
Gerente Administrativa e Financeira, por estar em gozo de férias. 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) 
Presença de membro da Comissão instituidora do Regime Previdenciário 
Complementar para informações gerais; 2) Carteira de Investimentos do mês 
de abril/2021; 3) Relação de Concessão de Benefícios referente ao mês de 
abril/2021; e 4) Fiscalização da gestão orçamentária, patrimonial e financeira 
de abril/2021. Dando início à reunião, o Senhor Mizael aborda o primeiro item 
em pauta, Presença de membro da Comissão instituidora do Regime 
Previdenciário Complementar para informações gerais, agradecendo a 
presença do Senhor Fernando e passa a palavra para que explane sobre o 
assunto. O Senhor Fernando, por sua vez, apresenta aos Conselheiros 
informações pertinentes ao Regime de Previdência Complementar e informa 
sobre os andamentos do trabalho da Comissão, instituída pelos Decretos 
Municipais n° 31.716/2021 e 31.733/2021. Explica que o Regime de 
Previdência Complementar é uma obrigatoriedade imposta pela Emenda 
Constitucional n° 103/2019, cujo prazo para instituição é até 13 de novembro 
de 2021. Explica também que, com a criação do Regime de Previdência 
Complementar, os servidores efetivos empossados após esta data ficam 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Presidente Prudente, porém com proventos de aposentadoria e pensão 
obrigatoriamente limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. 
Menciona ainda que o Regime de Previdência Complementar destina-se aos 
servidores que possuem salário de contribuição acima do teto do Regime Geral 
poderem complementar sua aposentadoria no futuro, sendo sua adesão 
facultativa. Quanto a criação do Regime de Previdência Complementar no 
Município de Presidente Prudente, o Senhor Fernando diz que há duas 
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possibilidades: 1ª Criação de sua própria Entidade de Previdência 
Complementar, sendo que para esta alternativa há uma série de considerações 
e algumas limitações impostos pela Secretaria de Previdência Social para a 
criação de entidade própria Regime de Previdência Complementar, e, neste 
momento, a Comissão considerou inviável esta opção para no Município de 
Presidente Prudente; e 2ª Convênio de Adesão com entidade fechada de 
previdência complementar (EFPC). O Senhor Fernando menciona também que 
a Prudenprev instaurou o Processo Administrativo n° 13.422/2020 para tratar 
da instituição do Regime de Previdência Complementar. Diz ainda que os 
próximos passos da Comissão são: enviar ofício ao Chefe do Executivo 
justificando a recomendação quanto à adesão a plano já existente e pedindo 
anuência para prosseguir o processo; comunicar sobre o andamento do 
processo as partes interessadas; e elaborar a redação final do Projeto de Lei 
Complementar de instituição do Regime de Previdência Complementar para 
posterior envio ao Poder Executivo e encaminhamento por este ao Poder 
Legislativo. Explica ainda que para concretização do Projeto de Lei necessário 
se faz a definição de alguns pontos, como a definição de alíquota do servidor e 
do patrocinador, possibilidade de migração dos servidores antigos e a questão 
da posse em novo cargo no município de servidor já vinculado ao RPPS. Feita 
as considerações, o Senhor Fernando indaga se há alguma dúvida quanto ao 
Regime de Previdência Complementar. O Senhor Mizael pergunta se o Regime 
de Previdência Complementar será aplicado apenas aos novos servidores. O 
Senhor Fernando diz que o teto do Regime Geral será obrigatório para os 
servidores admitidos após a instituição do Regime de Previdência 
Complementar, mas o Regime de Previdência Complementar é facultativo. Em 
sequencia a pauta, o Senhor Mizael aborda o seu próximo item, carteira de 
investimentos de abril de 2021, solicitando que a Senhora Alessandra explane 
sobre o assunto. A Senhora Alessandra, 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 abril de 2021, e diz que, no fechamento de abril de 2021, os 
investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 412.127.879,47 (quatrocentos e 
doze milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
quarenta e sete centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, 
derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 4.688.303,14 (quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e três reais, e quatorze 
centavos), e no acumulado de 2021, o montante de R$ 10.995.580,20 (dez 
milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e vinte 
centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de investimentos 
da Prudenprev, no mês de abril de 2021, apresentou o montante de R$ 
44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais). Continuando em sua 
fala, a Senhora Alessandra diz que no mês de abril de 2021 a carteira de 
investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio positivo de 1,13%, ante 
uma meta atuarial de 0,76%, superando, desta forma, a meta atuarial em 
referido mês. A Senhora Alessandra ressalta ainda que no mês abril de 2021 
não ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos. Efetuadas as 
explanações, a Senhora Alessandra indaga se há alguma pergunta quanto a 
composição da carteira de investimentos do Instituto. Não havendo qualquer 
apontamento, o Senhor Mizael trata o próximo item em pauta, relação de 
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concessão de benefícios referente ao mês de abril de 2021, passando a 
palavra a Senhora Ednéia para que explane sobre o assunto. A Senhora 
Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 13 (treze) aposentadorias, 
sendo 10 (dez) referente a segurados vinculados ao grupo financeiro e 3 (três) 
referente a segurados vinculados ao grupo previdenciário, e 1 (uma) pensões, 
referente ao grupo previdenciário. Após, o Senhor Mizael apresenta o último 
assunto em pauta, fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
do mês de abril 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 abril de 2021. 
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 Sgrignoli, 
lavrada com assinatura dos presentes. 
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Conselheira Suplente, na qualidade de titular 
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Conselheira Suplente, na qualidade de titular 
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Contadora da Prudenprev 
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Membro da Comissão de Estudos para Elaboração de Projeto de Lei para 
Instituição do Regime de Previdência Complementar  
 


