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178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA 
PRUDENPREV 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março 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 178ª (centésima septuagésima oitava) Reunião 

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

conselheiros representantes do governo municipal: Alessandra Michelle Chagas 

Garcia, Ângela Maria de Souza Tolomei, Fernando Batoqui França e Jorge Alberto 

Alves Menezes; suplente do governo municipal: Bruna de Mendonça Trevizan e 

Carlos Augusto Lacerda da Silva; suplentes dos representantes dos servidores e 

beneficiários: Railda Barreto. Participaram ainda, de forma “online”, 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. Justificaram a ausência as Conselheiras Andressa Gonçalves da Silva 

e Luciana saran Felipin Henn, por compromissos profissionais. 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 da Ata referente 177ª Reunião Ordinária; 2) Pró-

Gestão; 3) Informações acerca da alíquota do segurado; 4) Carteira de 

Investimentos do mês de fevereiro/2021; e 5) Relação de Concessão de Benefícios 

referente ao mês de fevereiro/2021. Iniciando a pauta, o Senhor Jorge aborda o 

seu primeiro item, aprovação da ata referente a 177ª Reunião Ordinária, iniciando a 

votação para aprovação, tendo em vista que esta foi encaminhada aos 

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

por unanimidade, aprovam a ata referente à 177ª Reunião Ordinária. Prosseguindo 

com a pauta, o Senhor Jorge aborda o segundo item, pró-gestão, passando a 

palavra a Senhora Selma para que explane sobre o assunto. A Senhora Selma 

informa que nos dias 01 (um) e 02 (dois) de março a Prudenprev recebeu a visita 

do auditor da empresa certificadora, que realizou a auditoria “in loco”, sendo que a 

Prudenprev atingiu 96% dos requisitos obrigatórios para certificação no Nível I do 

programa Pró-Gestão, e aguarda a finalização do processo e reconhecimento da 

certificação pela Secretaria de Previdência. O Senhor Jorge parabeniza a gestão 

da Prudenprev, pelo trabalho realizado com competência e transparência, e aos 

órgãos colegiados. Seguindo com a pauta, o Senhor Jorge aborda o terceiro item, 

informações acerca da adequação de alíquota do segurado, solicitando que a 

Senhora Ednéia explane sobre o assunto. A Senhora Ednéia relembra a todos que 

na última reunião deste Conselho foi discutida a necessidade de encaminhamento, 

o mais rápido possível, de projeto de lei ao Poder Legislativo para adequação da 

alíquota do segurado no Município de Presidente Prudente. Daquela reunião surgiu 

a ideia de realização de live direcionadas aos servidores, live esta realizada no dia 
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25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um) em parceria com o 

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Presidente Prudente 

(SINTRAPP). Na sequencia, foi encaminhado à Câmara de Vereadores projeto de 

lei, o qual foi aprovado, resultando na Lei n° 255/2021. A Senhora Edneia esclarece 

que a nova alíquota de 14% (quatorze por cento) será aplicada a partir do mês de 

julho de 2021 (dois mil e vinte e um). Na sequencia, o Senhor Jorge aborda o 

quarto item em pauta, carteira de investimentos de fevereiro de 2021 (dois mil e 

vinte e um), 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 fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e 

um), e diz que, no fechamento de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), os 

investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 399.162.841,26 (trezentos e noventa e 

nove milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte 

e seis centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, derivada de 

rendimentos positivos no mês, de R$ 313.210,22 (trezentos e treze mil, duzentos e 

dez reais e vinte e dois centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a 

carteira de investimentos da Prudenprev, no mês de fevereiro de 2021 (dois mil e 

vinte e um), apresentou o montante de R$ 5.718.982,38 (cinco milhões, setecentos 

e dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos). 

Continuando em sua fala, a Senhora Selma diz que no mês de fevereiro de 2021 

(dois mil e vinte e um) a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um 

retorno médio negativo de 1,35%, ante uma meta atuarial de 1,31%, não atingindo, 

desta forma, a meta atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda que 

no mês fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um) 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 questionamentos o Senhor Jorge aborda o quinto item 

em pauta, relação de concessão de benefícios referente ao mês de fevereiro de 

2021 (dois mil e vinte e um), passando a palavra a Senhora Ednéia para que 

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

concedidas 8 (oito) aposentadorias, sendo todas referentes a segurados vinculados 

ao plano financeiro e 9 (nove) pensões, todas referentes ao plano financeiro. Feitas 

as explanações, o Senhor Jorge indaga se há algum questionamento ou outra 

questão a ser tratada na presente reunião. Findado os assuntos em pauta e nada 

mais havendo, 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) 
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Angela Maria de Souza Tolomei (Conselheira Titular) 
 
 
 

Bruna de Mendonça Trevizan (Conselheiro Suplente, na qualidade de titular) 
 
 
 

Carlos Augusto Lacerda da Silva (Conselheiro Suplente) 
 
 
 

Fernando Batoqui França (Conselheiro Titular) 
 
 
 

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

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

Alexandre de Barros Marini (Superintendente) 
 
 
 

Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdência) 
 
 
 

Selma Elias Benício Calé (Gerente Administrativa e Financeira) 


