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121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho 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, a Senhora Selma Elias Benício Calé, 
Gerente Administrativa e Financeira, e a contadora da Prudenprev, Senhora 
Alessandra Michelle Chagas. Justificaram a ausência a Conselheira titular Zélia 
Gomes Teixeira Rodrigues e a Conselheira Suplente Diva Matias dos Santos. 
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) Leitura e aprovação da ata do Comitê de Investimentos; 2) Adequação 
legislativa; 3) Informações sobre a suspensão da prova de vida; 4) Carteira de 
Investimentos do mês de maio/2021; 5) Relação de Concessão de Benefícios 
referente ao mês de maio/2021; e 6) Fiscalização da gestão orçamentária, 
patrimonial e financeira de maio/2021. Dando início a pauta, o Senhor Mizael 
trata do primeiro item, leitura e aprovação das atas da 96ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Investimentos, ocorrida no dia 20 (vinte) de abril de 2021 (dois mil e 
vinte e um), e 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida no 
dia 21 (vinte e um) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um). Após leitura, os 
Conselheiros realizaram a votação para aprovação de referida ata. Os 
Conselheiros, por unanimidade, aprovam as atas referentes a 96ª Reunião 
Ordinária e a 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. Em 
continuidade, a Senhora Selma solicita a palavra e informa a todos sobre a 
tentativa fraudulenta de movimentação em conta bancária da Prudenprev 
ocorrida no mês de maio de 2021. Esclarece que a ação não foi concretizada, 
não havendo, portanto, nenhum dano financeiro para a Prudenprev e que as 
medidas cabíveis foram tomadas. Na sequencia, o Senhor Mizael informa que 
está lotado na Secretaria de Administração, no Departamento de Recursos 
Humanos, estando mais integrado com os serviços da Prudenprev, e se coloca a 
disposição caso seja necessário a implementação de melhorias no processo de 
concessão de benefícios. A Superintendência agradece a disposição do Senhor 
Mizael. Dando continuidade, o Senhor Mizael aborda o próximo item em pauta, 
adequação legislativa, solicitando que a Senhora Selma e a Senhora Edneia 
explane sobre o assunto. A Senhora Selma esclarece sobre a necessidade de 
adequação da legislação pertinente ao Conselho Municipal de Previdência e 
Conselho Fiscal, em virtude de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo ocorridos nos Balanços Gerais de anos anteriores, bem como 
implementação de adequações exigidas pelo Programa de Certificação Pró-
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Gestão. A Prudenprev instaurou o Processo Administrativo n° 6331/2021, na 
Prudenprev sob o n° 186/2021, para tratar do assunto, sendo que o mesmo 
encontra-se em fase de análise pela Procuradoria Jurídica. A Senhora Selma, 
informa também que, devido a necessidade de adequação da legislação da 
Prudenprev pertinente a taxa de administração, em decorrência das alterações 
promovidas pela Portaria SEPRT N° 19.451/2020, no artigo 15 da Portaria MPS 
n° 402/2008, e art. 51 da Portaria MF n° 464/2018. Para tratar sobre o assunto, 
foi instaurado o Processo Administrativo n° 18.952/2020, na Prudenprev sob o n° 
429/2020, esclarecendo que o mesmo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica 
da Prudenprev para emissão de parecer. Na sequencia, a Senhora Edneia 
informa da necessidade de instauração de processo administrativo visando 
adequação legislativa quanto a lacunas existentes na legislação do Município de 
Presidente Prudente relacionadas ao recolhimento de contribuição previdenciária 
extemporânea em períodos de afastamento sem remuneração. Ocorre que 
alguns pedidos são anteriores a criação da Prudenprev, não havendo, 
atualmente, previsão legal para estes casos. Foi instaurado o Processo 
Administrativo n° 5998/2021, na Prudenprev sob o n° 173/2021. Em sequencia a 
pauta, o Senhor Mizael aborda o seu próximo item, informações sobre a 
suspensão da prova de vida, solicitando que a Senhora Ednéia fale sobre o 
assunto. A Senhora Ednéia diz que, em decorrência do atual cenário da 
pandemia, e sendo o público alvo da Prudenprev de alto risco, a 
Superintendência julgou por bem, suspender a exigência de realização de prova 
de vida, obrigatória aos aposentados e pensionistas, até 31 de dezembro de 
2021, conforme Decreto n° 32.119/2021, que aprova a Resolução n° 028/2021. 
Em continuidade, o Senhor Mizael aborda o próximo item em pauta, carteira de 
investimentos de maio 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 
maio de 2021, e diz que, no fechamento de maio de 2021, os investimentos da 
Prudenprev totalizaram R$ 421.307.573,72 (quatrocentos e vinte e um milhões, 
trezentos e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), 
apresentando variação patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos 
positivos no mês, de R$ 6.955.318,08 (seis milhões, novecentos e cinquenta e 
cinco mil, trezentos e dezoito reais, e oito centavos), e no acumulado de 2021, o 
montante de R$ 17.950.898,28 (dezessete milhões, novecentos e cinquenta mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). Quanto a variação 
patrimonial negativa, a carteira de investimentos da Prudenprev, no mês de maio 
de 2021, apresentou o montante de R$ 509.112,75 (quinhentos e nove mil, 
cento e doze reais e setenta e cinco centavos), e no acumulado de 2021, o 
montante de R$ 10.373.845,07 (dez milhões, trezentos e setenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). Continuando em sua fala, a 
Senhora Selma diz que no mês de maio de 2021 a carteira de investimentos da 
Prudenprev obteve um retorno médio positivo de 1,53%, ante uma meta atuarial 
de 1,28%, superando, desta forma, a meta atuarial em referido mês. A Senhora 
Selma ressalta ainda que no mês maio de 2021 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 qualquer apontamento, o Senhor Mizael 
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trata o próximo item em pauta, relação de concessão de benefícios referente ao 
mês de maio de 2021, passando a palavra a Senhora Ednéia para que explane 
sobre o assunto. A Senhora Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 
07 (sete) aposentadorias, sendo todas referente a segurados vinculados ao 
grupo financeiro, e 4 (quatro) pensões, sendo 3 (três) referentes ao grupo 
financeiro e 1 (uma) ao grupo previdenciário. Após, o Senhor Mizael apresenta o 
último assunto em pauta, fiscalização da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do mês de maio 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 maio 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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