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190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DA PRUDENPREV 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2022, 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 190ª (centésima nonagésima) Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença 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; titulares dos representante do 

servidores e beneficiários: Marisa Nogueira Brogiatto; suplentes representante 

dos servidores e beneficiários: Luciana Saran Felipin Henn. Justificou a ausência 

a Conselheira Angela Maria de Souza Tolomei, por motivos de pessoais. 

Participaram ainda, membros da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, 

o Senhor Alexandre de Barros Marini, Superintendente, e a Senhora Selma Elias 

Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira. Dando início à reunião, o 

Senhor Jorge cumprimenta os presentes, agradece a presença de todos, informa 

que em função da similaridade entre as pautas, a presente reunião será realizada 

em conjunto com o Conselho Fiscal. Dando continuidade, é apresentado aos 

Conselheiros o material a ser utilizado na presente reunião e o Senhor Jorge 

menciona a pauta a ser tratada na presente reunião: 1) Apresentação do Cálculo 

Atuarial; 2) Informações sobre o Censo Previdenciário; 3) Congresso Estadual da 

Apeprem; 4) Oficina para Mulher (Descubra-se); 5) Carteira de investimentos dos 

meses de janeiro e fevereiro/2022; 6) Relação de Concessões de benefícios 

referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022; 7) Aprovação da Ata referente a 

188° e 189° Reunião Ordinária. Iniciando a presente reunião, o Senhor Jorge 

passa a palavra para a Senhora Selma, que por sua vez, informa que, em 

cumprimento a Lei n° 10.401/2021, a presente reunião será transmitida de forma 

online em rede social da Prudenprev (Facebook). Após, dando início a pauta, 

inicia o primeiro assunto, apresentação do cálculo atuarial, informando que a 

explanação será realizada pelo Senhor Luiz Cláudio Kogut, atuário responsável 

pela elaboração do Cálculo Atuarial do exercício de 2022, que participa de forma 

online da presente reunião. Complementa ainda dizendo que foram convidados a 

participar da explanação sobre o cálculo atuarial representantes do Poder 

Executivo, representado pela Senhora Flaviane Olivette, representantes do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Prudente e Região 

9SINTRAPP), este representado pelas Senhoras Luciana de Freitas Telles Peres 

e Sônia Auxiliadora, e representantes do Poder Legislativo, representado pelos 

Senhores Fernando Batoqui França e Carlos Marcelo Ferreira Omodei. Na 

sequencia, a Senhora Selma passa a palavra ao Senhor Luiz Cláudio Kogut, que 

de forma remota, explana sobre os principais resultados apresentados na 

Avaliação Atuarial do exercício de 2022. O Senhor Luiz Cláudio menciona que o 

Cálculo Atuarial é relatório obrigatório aos Regimes Próprios de Previdência 



Página 2 de 5 

 

Social (RPPS) e sua elaboração segue os regramentos estabelecidas em 

legislação, em especial a Portaria SPREV n° 464/2018, e Instrução Normativa 

SPREV nº 08 de 21 de dezembro de 2018. Após apresenta os principais dados 

constantes no relatório atuarial, segregados por massa (plano financeiro e plano 

previdenciário): hipóteses atuarias utilizadas, evolução da população, projeção de 

despesas, custos previdenciários, balanço atuarial, resultado atuarial e as 

obrigações atuarias do RPPS. Na sequencia, indaga aos presentes se há algum 

questionamento. O Senhor Marcelo, membro do Conselho Fiscal, indaga se o 

superávit atuarial do fundo previdenciário encontra-se dentro do esperado. O 

Senhor Luiz Cláudio responde que devido ao fato da massa de segurados do 

plano capitalizado ser uma massa, teoricamente, com custo atuarial menor, é 

esperado e razoável que esta tenha superávit atuarial. Na sequencia o Senhor 

Jorge indaga quanto aos demonstrativos que ainda não possuem prazo definido 

para serem encaminhados à Secretaria de Previdência, se há previsão para 

exigência dos mesmos. O senhor Luiz Cláudio responde que até a presente data 

não, e ainda complementa dizendo que estão pendentes de normatização, por 

parte da Secretaria de Previdência, as regras das análises das hipóteses 

atuariais.  Em continuidade, a Senhora Selma questiona a redução considerável 

apresentada no déficit financeiro da massa de segurados pertencente ao plano 

financeiro. O Senhor Luiz Cláudio esclarece que esta redução ocorreu em função 

da utilização de taxa de juros e desconto atuarial no cômputo dos fluxos atuarias 

desta massa, prática autorizada pela Secretaria de Previdência após esta verificar 

que o déficit atuarial impacta negativamente na nota atribuída ao Município no 

Índice de Situação Previdenciária (ISP), tornando-se, assim, um critério injusto. 

Esclarece que, até o exercício anterior, para os Entes Federativos que possuem 

segregação de massa, como é o caso do Município de Presidente Prudente, a 

taxa de juros e desconto atuarial utilizada nos fluxos atuariais da massa de 

segurados pertencente ao plano financeiro equivalia a 0%, já a partir do corrente 

exercício, por autorização da Secretaria de Previdência, poderia ser utilizada para 

o Plano Financeiro a mesma taxa de juros e desconto atuarial do Plano 

Previdenciário, estabelecida na Portaria SPREV Nº 6.132/2021.  Feitas as 

indagações e não havendo qualquer apontamento, o Senhor Luíz Cláudio se 

despede dos presentes e agradece a oportunidade de participação. Retiram-se 

também da presente reunião as Senhoras Flaviane Olivette, Luciana de Freitas 

Telles Peres e Sônia Auxiliadora. Dando sequencias aos trabalhos, o Senhor 

Jorge aborda o segundo item em pauta, informações sobre o Censo 

Previdenciário, solicitando que a Senhora Selma explane sobre o assunto. A 

Senhora Selma relembra a todos que a Prudenprev instaurou processo licitatório 

visando a contratação de empresa para realização do Censo Previdenciário e, 

procedido com os trâmites licitatórios, referida contratação está em fase de 

execução contratual, solicitando auxílio aos Conselheiros na divulgação da 

obrigatoriedade de realização do Censo Previdenciário junto dos servidores 

efetivos do Município de Presidente Prudente, aposentados e pensionistas 
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vinculados à Prudenprev, alertando-os das penalidades caso não seja cumprido o 

prazo estabelecido, conforme Decreto n° 32.963/2022. Na sequencia, o Senhor 

Jorge aborda o terceiro item em pauta, Congresso Estadual da APEPREM, e a 

Senhora Selma, em posse da palavra, informa que trata-se este de um importante 

evento para capacitação dos membros dos Conselhos e Comitê, servidores e 

gestores do Instituto de Previdência, de forma a subsidiá-los no exercício de suas 

atribuições. Diz que o Congresso ocorrerá de forma presencial na cidade de Água 

de Lindóia/SP, entre os dias 26 e 28 de abril de 2022. Informa ainda que a 

Prudenprev irá disponibilizar vagas aos membros dos Conselhos e Comitê, sendo 

4 vagas para os membros do Conselho Municipal de Previdência, 2 vagas para os 

membros do Conselho Fiscal e 1 vaga para os membros do Comitê de 

Investimentos. O Senhor Jorge, sugere que os Conselheiros se manifestem 

quanto a disponibilidade e interesse em participar de referido evento à Secretária 

deste Conselho e que, seja votado na presente reunião o critério de escolha caso 

o numero de Conselheiros dispostos a participar supere a quantidade de vagas 

disponibilizadas. Sugere ainda que seja utilizado um dos seguintes critérios: 

sorteio ou menor formação/capacitação. Após, inicia a votação para escolha do 

critério de desempate caso o número de interessados em participar do Congresso 

supere a quantidade de vagas ofertadas. Os Conselheiros presentes, por maioria 

dos votos, optam pelo critério de preferência de participação aos Conselheiros 

com menor formação/capacitação. Dando prosseguimento, o Senhor Jorge passa 

ao quarto assunto em pauta, oficina para mulher (Descubra-se), solicitando que a 

Senhora Selma fale sobre o assunto. A Senhora Selma convida a todas as 

Conselheiras a participar da oficina Descubra-se, que será realizada pelo 

SEBRAE no dia 28 de março de 2022 na sede da Prudenprev. Na sequencia o 

Senhor Jorge passa ao quinto assunto em pauta, carteira de investimentos dos 

meses de janeiro e fevereiro/2022, 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 

janeiro de 2022, e diz que, no fechamento de janeiro de 2022, os investimentos 

da Prudenprev totalizaram R$ R$ 443.665.305,38 (quatrocentos e quarenta e três 

milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta e oito 

centavos), apresentando variação patrimonial aumentativa, derivada de 

rendimentos positivos no mês e no acumulado do ano de 2022, de R$ 

5.537.025,78 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, vinte e cinco reais e 

setenta e oito centavos). Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de 

investimentos da Prudenprev, no mês de janeiro de 2022 e no acumulado do ano 

de 2022, apresentou o montante de R$ 4.894.426,45 (quatro milhões, oitocentos 

e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco 

centavos). Continuando em sua fala, a Senhora Selma diz que no mês de janeiro 

de 2022 a carteira de investimentos da Prudenprev obteve um retorno médio de 

0,14%, ante uma meta atuarial de 0,96%, não superando, desta forma, a meta 
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atuarial em referido mês. A Senhora Selma ressalta ainda que no mês janeiro de 

2022 não ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos. Após, 

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 2022, e diz que, no 

fechamento de fevereiro de 2022, os investimentos da Prudenprev totalizaram R$ 

R$ 447.166.363,92 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, cento e sessenta e 

seis mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), 

apresentando variação patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos 

positivos no mês de R$ 2.908.943,48 (dois milhões, novecentos e oito mil, 

novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), e no acumulado 

do ano de 2022, o montante de R$ 8.445.969,26 (oito milhões, quatrocentos e 

quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). 

Quanto a variação patrimonial negativa, a carteira de investimentos da 

Prudenprev, no mês de fevereiro de 2022 apresentou o montante de R$ 

2.946.261,67 (dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e 

sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), e no acumulado do ano de 

2022, o montante de R$ 7.840.688,21 (sete milhões, oitocentos e quarenta mil, 

seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos). Continuando em sua fala, 

a Senhora Selma diz que no mês de fevereiro de 2022 a carteira de investimentos 

da Prudenprev obteve um retorno médio negativo de 0,01%, ante uma meta 

atuarial de 1,43%, não superando, desta forma, a meta atuarial em referido mês. 

A Senhora Selma ressalta ainda que no mês fevereiro de 2022 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 sexto item em pauta, relação de Concessões de benefícios 

referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2022, passando a palavra a Senhora 

Edneia para que explane sobre o assunto. A Senhora Edneia diz que em referido 

mês de janeiro de 2022 foram concedidas 14 (quatorze) aposentadorias, sendo 

10 (dez) referente a segurados vinculados ao grupo financeiro, e 4 (quatro) ao 

grupo previdenciário; e ainda foram concedidas 2 (duas) pensões, todas 

referentes a segurados vinculados ao grupo financeiro. Prosseguindo em sua fala, 

em relação a fevereiro de 2022, diz que foram concedidas 7 (sete) 

aposentadorias, sendo todas referente a segurados vinculados ao grupo 

financeiro, e 1 (uma) pensão, referente a segurados vinculados ao grupo 

previdenciário. Feitas as explanações, e não havendo qualquer apontamento, o 

Senhor Jorge aborda o sétimo e último assunto em pauta, aprovação das atas 

referente a 188° e 189° Reunião Ordinária. Informa que referidas atas foram 

encaminhada aos Conselheiros previamente via e-mail pela secretária do 

Conselho, para análise. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovam as atas 

referentes a 188ª Reunião Ordinária e 189ª Reunião Ordinária. Findado os 

assuntos em pauta, o Senhor Jorge abre a palavra para questionamentos ou 
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outras questões a serem tratadas na presente reunião. Nada 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) 
 
 

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

Fernando Batoqui França (Conselheiro Titular) 
 
 

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

Luciana Saran Felipin Henn (Conselheira Suplente, na qualidade de titular) 
 
 

Marisa Nogueira Brogiatto (Conselheira Titular) 
 

 

Convidados: 
 
 

Alexandre de Barros Marini (Superintendente) 
 
 

Ednéia Aparecida Vangelita Beloni (Gerente de Previdência) 
 
 

Selma Elias Benício Calé (Gerente de Administrativa e Financeira) 


