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129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA 
PRUDENPREV 

 
 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 129ª 
(centésima vigésima nona) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da 
Prudenprev. Presentes os conselheiros: titulares representantes dos segurados: 
Flávio Augusto dos Santos e Zélia Gomes Teixeira Rodrigues; titular 
representante do Poder Executivo: Ivone Alves Campos; suplente representante 
dos segurados: Mizael Brandão Junior; e suplente representante do Poder 
Legislativo: Maurício Matsumoto. Presente ainda 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 o Conselheiro titular Carlos Marcelo Ferreira 
Omodei, e os Conselheiros Suplentes Álvaro Henrique Benini e Jéssica Gimenes 
Jabes, por compromissos pessoais. Iniciou-se o desenvolvimento dos trabalhos 
com a verificação de existência de quórum para realização da mesma. Existindo 
quórum, iniciou-se a reunião com a explanação sobre a Prudenprev, 
oportunidade na qual as Senhoras Edneia e Selma fizeram considerações sobre 
a Prudenprev. Discorreram, em síntese, sobre: as legislações pertinentes aos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS); fiscalização; características de 
um RPPS; o que é o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e sua 
importância, objetivo do RPPS; a missão, visão e valores da Prudenprev; o que 
é segregação de massa; e a quantidade de segurado dos grupos financeiros 
(admitidos até 31/12/01) e capitalizado (admitidos a partir de 01/01/02); a 
estrutura administrativa da Prudenprev; quantidade de funcionários da 
Prudenprev; quais são as fontes de recurso do RPPS; saldo dos investimentos; 
o que é o aporte para cobertura de insuficiência financeira e os valores 
transferidos pelo Município de Presidente Prudente à Prudenprev; e por fim, qual 
o papel e atribuições do Conselho Fiscal. Após, sendo a primeira reunião da 
gestão deste Conselho, foram definidos o Presidente e o Secretário do Conselho 
Fiscal. A Senhora Ednéia explanou que, a praxe das gestões anteriores foi 
indicar por Presidente, o candidato mais votado nas eleições. O Senhor Flávio 
discorda da forma de escolha e sugere que o Presidente seja eleito pelos 
membros que compõem a atual gestão do Conselho Fiscal. Os Conselheiros, 
por maioria, aprovam a sugestão do Senhor Flávio e iniciam a votação para 
escolha de Presidente. Na sequencia, se candidatam a Presidente do Conselho 
a Senhora Zélia e o Senhor Flávio. Os Conselheiros presentes, por maioria dos 
votos, elegem o Senhor Flávio como Presidente do Conselho Fiscal. Ato 
seguinte, os Conselheiros passam a escolha de Conselheiro de Secretário. A 
Senhora Ivone Alves Campos, por unanimidade, é indicada para a atribuição de 
Secretária do Conselho Fiscal. Ato seguinte os Conselheiros definiram o 
calendário das agendas de reuniões ordinárias mensais, ficando definido que as 
mesmas ocorrerão às 3° (terceiras) quartas-feiras, nas seguintes datas: 
16/03/2022, 19/04/2022, 18/05/2022, 14/06/2022, 20/07/2022, 17/08/2022, 
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13/09/2022, 19/10/2022, 16/11/2022 e 14/12/2022. Findado os assuntos em 
pauta e não havendo outros assuntos a serem tratados, encerram a reunião e a 
presente ata que foi por mim, Ivone Alves Campos, lavrada com assinatura dos 
presentes. 
 
 
 
Conselheiros: 
 
 
Flávio Augusto dos Santos 
Conselheiro Titular Representante dos Segurados 

 
 
Ivone Alves Campos 
Conselheira Titular Representante do Poder Executivo 

 
 
Maurício Matsumoto 
Conselheiro Suplente Representante do Poder Legislativo, na qualidade de titular 

 
 
Mizael Brandão Junior 
Conselheiro Suplente Representante dos Segurados  

 
 
Zélia Gomes Teixeira 
Conselheira Titular Representante dos Segurados 

 
 
Convidados: 
 
 
Alexandre de Barros Marini 
Superintendente 

 
 
Ednéia Aparecida Vangelita Beloni 
Gerente de Previdência 

 
 
Selma Elias Benício Calé 
Gerente Adminisrativa e Financeira 

 


