
161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DA PRUDENPREV

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2019, às 09:00 (nove) horas, na Sala

dos Conselhos, situada na sede da Prudenprev, à Avenida Washington Luiz, nº

1.345, Centro, nesta foi realizada a 161º (centésima sexagésima primeira)

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença

dos conselheiros representantes do governo municipal: Alessandra Michelle

Chagas Garcia, Angela Maria de Souza Tolomei, Fernando Batoqui França e

Jorge Alberto Alves Menezes; suplente do governo municipal: Bruna de

Mendonça Trevizan; representante dos servidores e beneficiários: Andrêssa

Gonçalves da Silva e Marisa Nogueira Brogiatto; e suplentes representantes dos

servidores e beneficiários: Edvaldo Romão e Luciana Saran Felipin Henn.

Presente ainda membro da Superintendência Previdenciária da Prudenprev, a

Senhora Selma Elias Benício Calé, Gerente Administrativa e Financeira, e a

Senhora Edneia Aparecida Vangelita Beloni, Gerente de Previdência. Justificaram

a ausência as Conselheiras Márcia Cristina de Abreu, Matilde Neves da Silva e

Railda Barreto, por motivos pessoais. Na presente reunião assume a qualidade de

Conselheiro titular o Senhor Edvaldo Romão, em virtude da falta justificada da

Conselheira Márcia Cristina de Abreu. Dando início à reunião, a Senhora Ednéia

cumprimenta os presentes, agradece a presença de todos e informa que a

Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Senhora Márcia, estava

ausente, daí a necessidade de ser indicado um Conselheiro para presidir a

presente reunião. A maioria dos membros indicou a Senhora Marisa, cuja

atribuição seria desempenhada apenas nesta reunião. A Senhora Marisa

prontamente aceitou. Em seguida, a Senhora Marisa cumprimenta os presentes,

agradece a presença deutqdqs e menciona a pauta a ser tratada na presente

reunião: a) Leitura e aprovação da ata referente a 160º Reunião Ordinária; b)

Proposta de alteração da data das reuniões ordinárias; c) Considerações sobre a

reunião com o Prefeito; d) Relação de Concessão de Benefícios referente a

agosto/2019; e e) Quadro trimestral de receitas e despesas previdenciárias e

administrativas. Abordando o primeiro item em pauta, leitura e aprovação da ata

referente a 160º Reunião Ordinária, a Senhora Marisa solicita que a secretária do

Conselho, Senhora Alessandra, leia a ata, bem como a projete em recurso

multimídia para acompanhamento dos Conselheiros. Após leitura, os

Conselheiros realizaram a votação de referida ata. Os Conselheiros, por
unanimidade aprovam a ata referente a 160º Reunião Ordinária e em seguida

procedem com as assinaturas. Em sequencia, a Senhora Marisa aborda o

segundo item em pauta, proposta de alteração da data das reuniões ordinárias.

Momento no qual o Senhor Jorge indaga de quem partiu a proposta de alteração

na data das reuniões. A Senhora Selma. em posse da palavra, explica que tal

alteração foi proposta pela Gerência Administrativa e Financeira visando atender

ações requeridas no programa Pró-Gestão, tendo em vista que as reuniões do

Comitê de Investimentos devem ocorrer antes das mªmães do Conselho Fiscal e
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Conselho Municipal de Previdência. A Senhora Marisa indaga qual é a proposta

de alteração. A Senhora Selma responde que a proposta é alterar a data das

reuniões ordinárias do ano de 2019 para a terceira terça-feira de cada mês. A

Senhora Angela pergunta qual o horário das reuniões. A Senhora Selma

responde que não ocorrerá alteração no horário das reuniões, permanecendo às

09:00 (nove) horas. O Senhor Jorge pede aos Conselheiros a colaboração de

todos quanto ao cumprimento deste horário, evitando-se atrasos, fato que vem

acontecendo corriqueiramente. A Senhora Marisa indaga se há mais algum

questionamento sobre o assunto. Não havendo, inicia a votação quanto a

proposta de alteração na data das reuniões ordinárias do Conselho. Os

Conselheiros, por unanimidade, são favoráveis à alteração da data das reuniões

ordinárias do Conselho Municipal de Previdência para a terceira terça-feira de

cada mês. Em continuidade aos assuntos, a Senhora Marisa aborda o terceiro

item em pauta, considerações sobre a reunião com o Prefeito, solicitando ao

Senhor Edvaldo, presente em referida reunião, que exponha os assuntos

discutidos. O Senhor Edvaldo solicita que tal explanação seja realizada pela

Senhora Marisa, haja visto que a mesma assumiu a Presidência do Conselho

desta reunião ordinária. A Senhora Marisa diz que a fala do Prefeito Nelson R.

Bugalho foi no sentido de que ele vem honrando com os compromissos para com

a Prudenprev, efetuando em dia os repasses inerentes às transferências para

cobertura de insuficiência financeira da massa de segurados pertencentes ao

grupo financeiro (admitidos no serviço público municipal até 31 de dezembro de

2001). A Senhora Alessandra acrescenta que também estava presente na reunião

o Senhor Alberico, Secretário Municipal de Administração, que expôs a

preocupação e consciência por parte do Município quanto a sua responsabilidade

em honrar mensalmente, a cada folha de pagamento, com tal déficit financeiro. A

Senhora Marisa acrescenta , que a Administração Municipal vem buscando

algumas alternativas para garantir que os repasses à Prudenprev sejam

honrados, citando a venda de imóveis cuja verba deve ser destinada

exclusivamente para pagamento da insuficiência financeira. A Senhora Selma

indaga se tal recurso será destinado para formação de reserva para o grupo

financeiro. A Senhora Alessandra diz que em tal ocasião não se falou em

equacionalização de déficit atuarial, mas apenas em soluções financeiras para se

garantir o compromisso mensal inerente ao déficit financeiro. O Senhor Edvaldo

diz que é importante colocar para acompanhamento dos Conselheiros que o

Prefeito citou a venda de algumas áreas, como por exemplo, a área que abriga

atualmente 0 Tiro de Guerra, cujo recurso, conforme dito em reunião do Prefeito

com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Presidente

Prudente e Região (SINTRAPP), seria destinado em parte para concessão de

reajuste salarial aos servidores públicos municipais e o restante à Prudenprev. A

Senhora Marisa indaga se há mais alguma colocação ou questionamento quanto

ao assunto. Não havendo, inicia o quarto assunto em pauta, relação das

concessões de benefícios referente a agosto/2019, momen no qual a Senhora
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Ednéia diz que em referido mês foram concedidas 7 (sete) aposentadorias e 2

(duas) pensões, todas relativas a segurados vinculados ao plano financeiro. A

Senhora Edneia menciona ainda que esta relação encontra-se também disponível

no site da Prudenprev. O Senhor Fernando solicita a inclusão na relação do

número acumulado de concessões de aposentadorias e pensões no ano,

segregado por plano (financeiro e previdenciário). A Senhora Ednéia diz que

tomara as providências a partir do próximo relatório. Após, a Senhora Marisa

aborda o quinto e último assunto em pauta, quadro trimestral de receitas e

despesas previdenciárias e administrativas, momento no qual a Senhora Selma

apresenta aos Conselheiros o quadro trimestral de Receitas e Despesas

Previdenciárias e Administrativas relativo aos meses de junho, julho e agosto de

2019 (dois mil e dezenove). Os Conselheiros analisam a plànilha de resumo de

informações contábeis dos meses de junho, julho e agosto de 2019 (dois mil e

dezenove). Após a análise, nenhum apontamento é realizado pelos Conselheiros.

Em seguida a Senhora Marisa indaga se há algum outro questionamento. Nada

mais havendo e findado os assuntos em pauta, encerra-se a presente ata que foi

por mim, Alessandra Michelle Chagas Garcia lavrada com assinatura dos

presentes.

Conselho Municipal de Previdência.
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Marisa Nógueira Brogiâto (Conselheira Titular)
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Convidados:

M&M
Ednéia Aparéeída Vaffgelita Beloni (Gêrente de Previdência)

- ,

Selma Elias Benício. - ' « ' oministrativo e Financeiro da Prudenprev)
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