
187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA 
PRUDENPREV 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro 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 

187ª (centésima octogésima sétima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Previdência, com a participação “on-line” dos conselheiros representantes do governo 

municipal: Alessandra Michelle Chagas Garcia, Fernando Batoqui França e Jorge Alberto 

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

Augusto Lacerda da Silva; titulares dos representantes dos servidores e beneficiários: 

Andressa Gonçalves da Silva e Marisa Nogueira Brogiatto. Justificaram a ausência as 

Conselheiras Angela Maria de Souza Tolomei e Railda Barreto, por motivos pessoais, e a 

Conselheira Luciana Saran Felippin Henn, por motivos profissionais. Participaram ainda, de 

forma “online”, membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a Senhora 

Ednéia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência, e a Senhora Selma Elias 

Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira. 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 a 186° 

Reunião Ordinária; 2) Calendário de reuniões para 2022; 3) Deliberação quanto a 

modalidade de reuniões do Conselho para 2022; 4) Eleição do Conselho Fiscal; 5) 

Informações sobre o recadastramento (prova de vida); 6) Resolução BC CMN n° 

4.963/2021 e Política de Investimentos para 2022; 7) Carteira de investimentos do mês de 

novembro/2021; e 8) Relação de Concessões de benefícios referente ao mês de 

novembro/2021. Iniciando a pauta, o Senhor Jorge aborda o seu primeiro item, aprovação 

das atas referentes a 186ª Reunião Ordinária. Informa que referida ata foi encaminhada 

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

Conselheiros, por unanimidade, aprovam as atas referentes a 185ª Reunião Ordinária 

deste Conselho. Na sequencia, o Senhor Jorge aborda o segundo item em pauta, 

calendário de reuniões para 2022, sugerindo manutenção da atual agenda de reuniões 

ordinárias do Conselho, permanecendo as mesmas as terceiras quinta-feira de cada mês. 

Os Conselheiros, por unanimidade, são favoráveis a sugestão apresenta pelo Senhor Jorge 

e aprovam o calendário de reuniões com as seguintes datas: 19/01/22, 17/02/22, 17/03/22, 

20/04/22, 19/05/22, 15/06/22, 21/07/22, 18/08/22, 15/09/22, 20/10/22, 17/11/22 e 15/12/22. 

Na sequencia, o Senhor Jorge aborda o terceiro item em pauta, deliberação quanto a 

modalidade de reuniões do Conselho para 2022, dizendo que as reuniões do Conselho 

estão sendo realizadas na modalidade online em virtude da necessidade de distanciamento 

social para atendimento de normas sanitárias para contenção da transmissão da COVID-

19, entretanto, devido a atual situação da pandemia e a estrutura que a Prudenprev possui, 

a qual  tem condições de comportar todos os Conselheiros com o atendimento das normas 

sanitárias, em especial ao distanciamento social, sugere que as reuniões sejam realizadas 

de forma presencial, sugerindo também que os Conselheiros apresentem comprovante 

vacinal contra a COVID-19 para participar das reuniões. Os Conselheiros Fernando e 

Andressa sugerem que as reuniões sejam realizadas de forma híbrida, ou seja, presencial 



e online. A Senhora Ednéia diz que no momento a Prudenprev não dispõem de recursos 

tecnológicos suficientes para se realizar reuniões na modalidade híbrida. A Senhora Selma 

complementa ainda dizendo que a legislação municipal exige que as reuniões sejam 

transmitidas de forma online e que a Prudenprev está se organizndo para atendimento 

desta exigência. O Senhor Jorge, sugere também que seja facultativa a participação de 

Conselheiros que comprovem ser portadores de comorbidades. Feitas as considerações, o 

Senhor Jorge inicia a votação quanto a modalidade de realização das reuniões do 

Conselho Municipal de Previdência, com obrigatoriedade de apresentação de comprovação 

vacinal contra COVID-19 e a facultatividade de participação dos Conselheiros que 

comprovem ser portadores de comorbidades. Manifestam-se favoráveis pela realização das 

reuniões de forma presencial, os Conselheiros Alessandra, Andressa, Bruna e Fernando, e 

manifestam-se contrários os Conselheiros Carlos e Marisa. Desta forma, fica deliberado, 

pela maioria dos Conselheiros a realização das reuniões do Conselho Municipal de 

Previdência, de forma presencial, na sede da Prudenprev, respeitando-se as orientações 

sanitárias, obrigatoriedade de apresentação de comprovação vacinal contra a COVID-19 e 

facultatividade de comparecimento às reuniões presenciais dos Conselheiros portadores de 

comorbidades, desde que devidamente comprovado. Na sequencia, o Senhor Jorge aborda 

o quarto item em pauta, eleição do Conselho Fiscal, solicitando que a Senhora Selma 

explane sobre o assunto. A Senhora Selma informa a todos que será realizada, no dia 07 

de janeiro de 2022, a eleição para escolha de 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) 

membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Prudenprev, solicitando auxílio dos 

Conselheiros para divulgação. Na sequencia, o Senhor Jorge aborda o quinto item em 

pauta, informações atualizadas sobre o recadastramento (prova de vida), solicitando que a 

Senhora Ednéia explane sobre o assunto. A Senhora Ednéia explica que, conforme 

Decreto n° 32.595/2021, que aprova a Resolução n° 44/2021, a comprovação de vida dos 

servidores aposentados e pensionistas vinculados à Prudenprev deverá ser realizado, a 

partir de janeiro de 2022, no mês de aniversário do beneficiário. O Senhor Jorge indaga se 

há algum questionamento, não havendo, prossegue com a pauta e aborda o seu sexto 

item, Resolução BC CMN n° 4.963/2021 e Política de Investimentos para 2022, solicitando 

que a Senhora Selma explane sobre o assunto. A Senhora Selma, em posse da palavra, 

informa a todos que foi revogada a Resolução CMN n° 3.922/2010, sendo que a Secretaria 

de Previdência exigiu que a Política de Investimentos para 2022 seja elaborada conforme a 

Resolução BC CMN n° 4.963/2021, e por este motivo, a Política de Investimentos para 

2022 será apreciada por este Conselho na reunião ordinária de janeiro de 2022. Em 

complemento, Selma fala sobre o apontamento no Balanço Geral do exercício de 2020 da 

Prudenprev quanto a falta de certificação dos membros dos Conselheiros, reforçando a 

importância de obtenção de referida certificação por parte dos Conselheiros. Na sequencia, 

o Senhor Jorge trata sobre o sétimo assunto em pauta, carteira de investimentos de 

novembro 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 novembro de 2021, e diz que, no fechamento de 

novembro de 2021, os investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 431.110.143,18 

(quatrocentos e trinta e um milhões, cento e dez mil, cento e quarenta e três reais e dezoito 

centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos 



positivos no mês, de R$ 8.274.675,09 (oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, 

seiscentos e setenta e cinco reais e nove centavo), e no acumulado de 2021, o montante 

de R$ 34.223.301,32 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, trezentos e um 

reais e trinta e dois centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de 

investimentos da Prudenprev, no mês de novembro de 2021, apresentou o montante de R$ 

1.367.867,78 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais, e setenta e oito centavos), e no acumulado de 2021, o montante de R$ 

36.184.678,78 (trinta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e 

oito reais e setenta e oito centavos). Continuando em sua fala, a Senhora Selma diz que no 

mês de novembro de 2021 a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno 

médio de 1,60%, ante uma meta atuarial de 1,40%, superando, desta forma, a meta 

atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no mês novembro 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 questionamento, o Senhor Jorge aborda 

o oitavo e último assunto em pauta, relação de concessão de benefícios referente ao mês 

de novembro de 2021, passando a palavra a Senhora Ednéia para que explane sobre o 

assunto. A Senhora Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 11 (onze) 

aposentadorias, sendo 10 (dez) referente a segurados vinculados ao grupo financeiro, e 1 

(uma) referente a segurados vinculados ao grupo previdenciário; e ainda foram concedidas 

3 (três) pensões, todas referentes a segurados vinculados ao grupo financeiro. Feitas as 

explanações, o Senhor Jorge indaga se há algum questionamento ou outra questão a ser 

tratada na presente reunião. Nada havendo e findado os assuntos em pauta, 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) 
Andressa Gonçalves da Silva (Conselheira Titular) 
Bruna de Mendonça Trevizan (Conselheira 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) 
Marisa Nogueira Brogiatto (Conselheira Titular) 
Convidados: 
Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdência) 
Selma Elias Benício Calé (Gerente de Administrativa e Financeira) 


