
165º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DA PRUDENPREV 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2020, 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 165º (centésima sexagésima quinta) 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença 
dos conselheiros representantes do governo municipal: Ângela Maria de Souza 
Tolomei, Fernando Batoqui França e Jorge Alberto Alves Menezes: suplentes do 
governo municipal: Adriana Batista de Carvalho e Carlos Augusto Lacerda da 
Silva; representante dos servidores e beneficiários: Andrêssa Gonçalves da Silva, 
Márcia Cristina de Abreu, Marisa Nogueira Brogiatto; e suplentes representantes 
dos servidores e beneficiários: Edvaldo Romão e Railda Barreto. Presentes ainda 
membros 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. Na presente reunião assume 
a qualidade de Conselheiro titular o Senhor Carlos Augusto Lacerda da Silva, em 
virtude da falta justificada da Conselheira Alessandra Michelle Chagas Garcia. 
Também assume a qualidade de titular, a conselheira Railda Barreto, em razão da 
ausência justificada da conselheira Matilde Neves da Silva. Justificou, ainda, a 
ausência a conselheira suplente Bruna de Mendonça Trevisan e a senhora 
Luciana Sarah Felipin Henn, por motivo de viagem. Dando início à reunião, a 
Senhora Márcia cumprimenta os presentes, agradece a presença de todos, 
informando que a presente reunião tratará dos itens constantes na pauta 
encaminhada a todos os conselheiros no endereço eletrônico, começando com a 
leitura das atas 163º e da 164º. A senhora Selma pede a palavra à Senhora 
Márcia, presidente do-'Conselho, que antes da leitura das respectivas atas, 
necessário será que o Conselho Municipal de Previdência, eleja uma nova 
secretária para redação de atas futuras, pois a senhora Alessandra Michelle 
Chagas Garcia, membro e secretária deste Conselho, encontra-se em gozo de 
licença-maternidade, haja vista o nascimento do seu filho ocorrido no último dia 
10 de janeiro. Assim por, aproximadamente, sete meses, a responsabilidade de 
atos secretariais deverá ser incumbido a outro conselheiro. A Presidente do 
Conselho, Senhora Márcia, indaga se algum conselheiro se dispõe a realizar tais 
serviços na ausência da Conselheira Alessandra. A conselheira Ângela Maria de 
Souza Tolomei informa que já exerceu esta função em outros Conselhos e que 
poderia assim fazê-lo, se não houvesse outros interessados. Como não houve 
manifestação de outros conselheiros, a Presidente do Conselho coloca em 
votação o nome da senhora Ângela como secretária, e por unanimidade, foi eleita 
a senhora Ângela como a secretária durante todo o afastamento da conselheira 
Alessandra Chagas. Em seguida, a Presidente do Conselho, Senhora Márcia, 
solicita então que a conselheira, agora como secretária, proceda a leitura das atas 
163º e 164º reuniões deste Conselho. Após a leitura das referidas atas 
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conselheiro Edvaldo Romão pediu a palavra e indagou acerca da possibilidade da 
diminuição da taxa administrativa, vez que a instituição previdenciária não a utiliza 
por completo para o custeio de suas despesas, de modo que não haveria 
necessidade da restituição de valores excedentes para pagamento de benefícios 
previdenciários. O conselheiro Fernando Batoqui esclareceu que qualquer 
mudança de alíquota para custeio de despesas administrativas deveria ser 
aprovada pela Câmara de Vereadores, por meio de Lei Complementar. A Senhora 
Ednéia, membro da Superintendência, solicitou a palavra e informou que não 
vislumbra a necessidade de alteração normativa, porquanto tal taxa, em que pese 
não ser utilizada em sua totalidade, num futuro pode assim ser e que a alíquota 
encontra dentro dos ditames legais, não sendo exacerbada e nem ínfima. Aduziu 
que a entidade previdenciária nunca atingiu o limite permitido porque controla 
todas as suas despesas do quadro pessoal de ativos e das administrativas, por 
isso consegue ao final do exercício reverter parte do valor economizado para 
pagamento de benefícios previdenciários. Alega, ainda, que a gestão financeira 
sempre foi realizada com muita responsabilidade pelos gestores. Esclarecido o 
questionamento, a senhora Márcia, Presidente do Conselho coloca em votação as 
duas atas lidas, que foi, por unanimidade, aprovadas e seguiu com a colheita das 
respectivas assinaturas dos conselheiros presentes. Após, a Presidente do 
Conselho, senhora Márcia indaga aos conselheiros qual foi a avaliação de cada 
um acerca do último evento de qualificação proporcionado pela Prudenprev, e 
que ocorreu no mês de dezembro de 2019. Solicitou que avaliasse a palestra do 
Dr. Douglas, quanto à didática do mesmo e o tema abordado. A conselheira 
Ângela solicitou a palavra e aduziu que avaliou com muita positividade, 
considerando o evento muito bom. Em seguida, a conselheira Railda pediu a 
palavra e alegou que, apesar do momento crítico vivenciado pelo governo, 
considerou o evento bom, bem como o horário em que foi realizado, ou seja, no 
período matutino. A conselheira Márcia, retomando a palavra, enfatizou que, no 
seu ponto de vista, considerou o palestrante muito bom, tendo didática e 
dinamismo na condução da sua explanação, não permitindo que a mesma fosse 
cansativa. Considerou, ainda, que o palestrante foi rápido nos tópicos e conduziu 
a palestra de forma imparcial no cenário político. Ato seguinte, a Presidente do 
Conselho abriu a palavra para os demais conselheiros se manifestarem. Não 
havendo mais nenhuma manifestação colocou, então, em votação. Por 
unanimidade de votos, todos os conselheiros avaliaram como positiva a palestra 
do Dr. Douglas, realizada no encontro previdenciário de dezembro/2019. Ato 
seguinte, a senhora Márcia informa que o próximo item de pauta trata-se do 
calendário anual das reuniões ordinárias deste Conselho. Passa, assim, a palavra 
a senhora Selma, membro da Superintendência Previdenciária. A senhora Selma 
explica que essa primeira reunião do ano, excepcionalmente está acontecendo 
nesta data em virtude do feriado municipal do dia 20 de janeiro. Mas, que as 
demais reuniões precisarão ocorrer em dias certos e definidos. Informa que o 
ideal seria que as reuniões do Conselho Municipal de Previdência ocorressem HH 
após as reuniões do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal, nesta ordem,



pois o Conselho Municipal de Previdência, que após aprovações de matérias de 

investimentos e fiscais por aqueles órgãos, poderá realizar as suas deliberações. 

Aduz que a eventual Lei de Responsabilidade Previdenciária, que será 

promulgada, e as normativas do Pró-Gestão sinalizam para a boa gestão 

previdenciária que a ordem das reuniões do colegiado sejam: Comitê de 

Investimentos, Conselho Fiscal e, por último, Conselho Municipal de Previdência. 

A Senhora Selma, continuando a sua fala, sustenta que essa ordem nunca teve 

uma preocupação tão rígida pela Superintendência, ante a necessidade, não 

raras vezes, de efetivar as aplicações de investimentos, mas em decorrências das 

orientações recebidas pela empresa contratada para auxiliar na adesão ao Pró- 

gestão, e como está se iniciando o exercício anual das reuniões, o momento 

exato para tal adequação seria agora, Esclarece, ainda, que por conta da data de 

divulgação de extratos bancários, índices inflacionários e demais fatores que 

envolvem a análise dos investimentos, as reuniões do Comitê de Investimentos 

encontram-se, previamente, agendadas para todas as segundas-feiras da terceira 

semana do mês. Esclarece que o Conselho Fiscal já tem agendado suas reuniões 

para todas as quartas-feiras da terceira semana de cada mês. Sendo ideal que 

este Conselho agenda suas reuniões para quinta ou sexta-feira da terceira 

semana de cada mês, pois na terças-feiras ficaria inviável, já que entre a reunião 

do Comitê de Investimentos e dos demais Conselhos, a gerência administrativa e 

financeira da Prudenprev necessitaria de um dia para organização documental 

para enviar aos colegiados, não indicando, portanto, que estas fossem realizadas 

as terças-feiras. A Presidente do Conselho, senhora Márcia, informa que as 

quintas-feiras de cada mês será inviável a sua participação, pois todos os seus 

agendamentos profissionais são realizados neste dia da semana. Sugere, daí, 

que as reunião permaneçam as terças-feiras, mas na quarta semana do mês. A 

conselheira Railda pede a palavra e informa que para ela também será difícil a 

participação às quintas-feiras do mês, pois já assumiu compromisso em outros 

órgãos colegiados, estando agendando para este dia semanal a organização de 

Fórum. O conselheiro Jorge pede a palavra e indaga a Senhora Selma se uma 

semana a mais para acontecimento da reunião do Conselho Municipal de 

Previdência não atrapalharia as aplicações de investimentos, uma vez que o 

Comitê já teria decidido na segunda-feira da semana antecedente. A Presidente 

Márcia informa que se houver necessidade, convocaria uma reunião 

extraordinária. A conselheira Adriana pediu a palavra e informou ser complicado 

ficar deixando o ambiente de trabalho duas ou mais vezes ao mês por conta de 

reuniões do Conselho. Esclarece ser diferente um caso excepcional para tratar de 

assunto específico. O que não poderá haver é transformar reuniões 

extraordinárias em ordinárias, pois haveria convocação sempre que houvesse 

necessidade aplicação, já que a entidade previdenciária não vai ficar com o 

recurso financeiro parado esperando reunião do Conselho Municipal de 

Previdência para aplicar. E, em razão disso, sugere que permaneçam as reuniões 

as quintas-feiras da terceira semana do mês. Ante as duas datas propostas, a 

Presidente do Conselho, senhora Márcia coloca em votação. Em primeiro lugar, 
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pede para votarem se a reuniões acontecerá nas quintas-feiras. Os conselheiros 
titulares, Fernando, Jorge, Ângela, Andressa votaram a favor de que as 
reuniões ocorra nas quintas-feiras. Os conselheiros suplentes Adriana e Carlos 
também manifestaram opção em favor de que as reuniões ocorram às quintas- 
feiras. A Presidente Márcia coloca em votação a sugestão das reuniões serem as 
terças-feiras da quarta semana de cada mês, tendo a conselheira Railda 
manifestado ser favorável a este dia semanal, e o conselheiro suplente Edvaldo 
Romão também manifestou opção por este dia. A conselheira Marisa absteve-se 
de votar. Assim, por maioria de votos, as reuniões do Conselho Municipal de 
Previdência ocorrerão, no exercício de 2020, as quintas-feiras da terceira semana 
de cada mês. A conselheira Railda pediu, então, que deixasse registrado todos 
os dias das próximas reuniões, mensalmente. Assim, ante a decisão do 
colegiado, as reuniões ordinárias deste conselho, no exercício de 2020, 
ocorrerão: 20 de fevereiro, 19 de março, 16 de abril, 21 de maio, 18 de junho, 16 
de julho, 20 de agosto, 17 de setembro, 15 de outubro, 19 de novembro. O 
Conselheiro Carlos pediu a palavra e informou que como o mês de dezembro a 
reunião coincide com a data da confraternização de final de ano, melhor seria 
não deixar agendado o dia específico. Todos os conselheiros concordaram em 
não deixar data certa para a reunião de dezembro. O conselheiro Carlos pediu a 
palavra e informou aos conselheiros que em seu setor de trabalho apenas presta 
serviços ele e mais uma servidora, que se afastou das atividades por conta de 
estar em gozo de licença-maternidade. Assim, nos próximos sete meses, por 
estar trabalhando sozinho em seu setor de trabalho, não poderá comparecer as 
reuniões ordinárias do Conselho. Entretanto, o mesmo se coloca à disposição 
deste Conselho para em momento oportuno, suprir a ausência de quórum, se 
necessário. Em seguida, a Presidente do Conselho, senhora Márcia, pede para 
continuar a pauta da reunião e coloca a apreciação dos Conselheiros o próximo 
item que é a aprovação da gestão previdenciária no exercício de 2019. Para falar 
acerca do assunto, passou a palavra a senhora Ednéia, membro da 
Superintendência. A senhora Ednéia colocou que durante todo o ano de 2019, o 
Conselho Municipal de Previdência acompanhou a gestão previdenciária através 
das pautas ordinárias e das informações mensais que tanto a Gerência 
Administrativa/Financeira e Gerência de Previdência traziam para os 
conselheiros. E, durante o ano, este Conselho não efetivou nenhum apontamento 
ou realizou ingerência de modo que demonstrasse qualquer irregularidade na 
gestão da entidade previdenciária. Informou, ainda, que a Gerência ao quais 
assumiu as atribuições é responsável pela concessão e manutenção de 
benefícios, pelo sistema de compensação previdenciária e pelo setor pericial. 
Deste modo, esclarece que no exercício de 2019, foram concedidos 159 
benefícios, compreendidos entre aposentadorias e pensões. Aduziu que do Grupo 
Financeiro, ou seja, o grupo dos servidores admitidos ate 31 de dezembro de 
2001, foram concedidas 118 aposentadorias e 23 pensões. E do grupo 
capitalizado, ou seja, o grupo de servidores admitidos após 01.01.2002, foram 
concedidos 17 (dezessete) aposentadorias e 01 (uma) pensão. E que tais 
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informações, bem como as concessões de benefícios referentes ao mês de 

dezembro de 2019 encontram-se no relatório que foi entregue, nesta 

oportunidade, a cada conselheiro. Continuando, a Senhora Ednéia disse que no 

setor de compensação previdenciária, através de um trabalho contínuo, no ano de 

2019 a entidade previdenciária recebeu a quantia de R$ 3.853.960,84 (três 

milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta Reais e oitenta 

e quatro centavos). A senhora Ednéia informa, ainda, que o ano de 2019 foi o 

primeiro a receber uma quantia tão significativa do Regime Geral de Previdência 

Social, e que pretende continuar intervindo junto aquele segmento para obter 

resultados ainda mais positivos. A senhora  Ednéia continuando sua fala, 

esclarece que no setor pericial foram avaliados 1247 casos até do dia 13 de 

dezembro de 2019, data em que foi publicada a Emenda Constitucional nº 

103/2019, tendo em vista a determinação legal de que as análises e pagamentos 

de novas concessões de licenças fossem de exclusiva responsabilidade do ente 

federativo. A senhora Ednéia realiza a entrega a cada conselheiro do resumo de 

perícias médicas (ativos e inativos) realizados no exercício de 2019. Encerra a 

sua fala, colocando-se a disposição para dúvidas e esclarecimentos. Em seguida, 

não havendo nenhuma dúvida acerca do colocado pela senhora Ednéia, a mesma 

continua com sua fala dizendo aos conselheiros que a entidade previdenciária, 

visando cumprir as determinações da Emenda Constitucional nº 103/2019, 

instaurou procedimentos administrativos para dar ciência à Administração Pública 

Direta das modificações e solicitou a adoção de providências. O primeiro 

procedimento instaurado foi o que recebeu a número 20.902/2019, que tratou 

especificamente das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 

solicitando providências, em especial quanto às concessões de licenças para 

tratamento da saúde dos servidores após o décimo sexto dia. Continuando sua 

fala, a Senhora Ednéia explica que o outro procedimento instaurado o de nº 

29.994/2019, visa tratar da nova alíquota de contribuição previdenciária. É que a 

aliquota para os servidores federais passará, após O prazo nonagesimal, ou seja, 

noventa dias da publicação da Emenda Constitucional, a ser de 14% (quatorze 

por cento). A Senhora Ednéia esclarece que, a lei regulamentadora dos regimes 

próprios de previdência, a Lei nº. 9.717/98, dispõe que a alíquota dos servidores 

públicos não poderá ser inferior a alíquota contributiva dos servidores federais. 

Portanto, todos os RPPS deverão fazer as adequações das alíquotas de modo a 

permanecer enquadrado legalmente. Por conta disto, a Secretária da Previdência 

editou a PORTARIA SEPRT/ME n.º 1.348, publicada em 04 DE DEZEMBRO DE 

2019, estabelecendo que a fiscalização para esta alteração se dará partir de julho 

de 2020, de tal sorte que todos os RPPS deverão até esta data estar adequados. 

Após, a senhora Ednéia indaga se os conselheiros tem alguma dúvida quanto aos 

procedimentos instaurados, tendo todos afirmados que não e que aprovam a 

instauração dos respectivos procedimentos, por unanimidade. Em seguida, a 

senhora Ednéia devolve a palavra a presidente Márcia. A Presidente do Conselho 

então passa a palavra a Senhora Selma, membro da Superintendência, para falar 

sobre o próximo item da pauta, ou seja, análise da carteira de investimentos, para 
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após solicitar a votação de aprovação ou não da gestão previdenciária do ano de 

2019. Ato seguinte, a Senhora Márcia passa a palavra à senhora Selma. Esta, 

então, distribuindo os relatórios de rendimentos mensais dos meses de novembro 

e dezembro de 2019 a todos os conselheiros, esclarece que no mês de novembro 

de 2019 houve uma variação patrimonial diminutiva no patrimônio da instituição, 

de aproximadamente três milhões, uma vez que alguns investimentos não 

obtiveram o rendimento esperado, em decorrência dos acontecimentos 

internacionais envolvendo os Estados Unidos e a China, de modo que isto 

impactou diretamente na meta atuarial, que não foi atingida neste mês. Contudo, 

continuando a sua fala, a Senhora Selma informa que a meta atuarial anual ainda 

continua com uma reserva satisfatória. E que a carteira de investimentos da 

instituição neste mês de novembro ficou em torno de R$ 340.816.453,93 

(trezentos e quarenta milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e 

cinquenta e três Reais e noventa e três centavos). Continuando sua fala, a 

Senhora Selma esclarece que já no mês de dezembro de 2019 houve uma 

variação patrimonial aumentativa de mais de sete milhões de Reais, tendo a 

meta atuarial sido atingida acima de 1,65%, Informa, ainda, que o rendimento 

médio acumulado foi de 17.64%. Esclarece que, em sua visão, o exercício de 

2019, fechou com rendimento satisfatório. Destaca que as alocações realizadas 

em momentos oportunos foram apropriadas e as janelas que se abriram para 

novas aplicações em renda variável foram bem aproveitadas. Aduz, ainda, que o 

aumento gradual da renda variável auxiliou no atingimento da meta atuarial e que 

a tendência para o ano de 2020 é manter uma contínua e gradual alocação de 

recursos financeiros em renda variável. Menciona que no encerramento do mês 

de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), os investimentos da Prudenprev 

totalizaram R$353.093.300,49 (trezentos e cinquenta e três milhões, noventa e 

três mil, trezentos reais e quarenta e nove centavos), apresentando variação 

patrimonial aumentativa, derivada de rendimentos positivos no mês, de R$ 

7.436.231,39 (sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e 

um reais e trinta e nove centavos), e no acumulado do ano de 2019 (dois mil e 

dezenove) a variação patrimonial aumentativa corresponde a R$ 60.064.684,86 

(sessenta milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro Reais e 

oitenta e seis centavos). Diz também que em dezembro não ocorreu variação 

patrimonial negativa na carteira de investimentos da Prudenprev, mas menciona 

que no acumulado de 2019 (dois mil e dezenove), houve o total de R$ 

4.306.386,24 (quatro milhões, trezentos e seis mil, trezentos e oitenta e seis 

Reais e vinte e quatro centavos), referente a variação patrimonial negativa na 

carteira de investimentos. Continuando em sua fala a Senhora Selma diz que no 

mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), a carteira de investimentos da 

Prudenprev obteve um retorno médio positivo de 2,11%, ante uma meta atuarial 

de 1,65%, atingindo, desta forma, a meta atuarial no mês. A Senhora Selma 

ressalta ainda que no mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) não 

ocorreram aplicações em novos fundos de investimentos. Efetuadas as 

explanações, a Senhora Selma indaga se há alguma pergunta quanto a V 

”, 
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composição da carteira de investimentos do Instituto. Não havendo, os 
Conselheiros homologam a composição da carteira de investimentos dos meses 
de novembro e dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). A Senhora Selma, 
continuando sua fala, diz que no exercício de 2019 (dois mil e dezenove) o 
Instituto de Previdência obteve um retorno médio aproximado sobre sua carteira 
de investimentos de 17,64%, e meta atuarial (IPCA + 6%a.a.) de 10,23%. 
Ressalta que se trata de percentuais estimados, já que estes serão definidos por 
meio do relatório trimestral de investimento, o qual encontra-se em fase final de 
elaboração pela empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia. Menciona 
ainda que a título de transferência financeira por parte do Município de Presidente 
Prudente, devido à insuficiência financeira na massa de segurados pertencentes 
ao grupo financeiro (admitidos até 31/12/01), foi repassado o montante de R$ 
39.161.730,66 (trinta e nove milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e 
trinta Reais e sessenta e seis centavos). Neste momento a Senhora Selma 
pergunta se há algum questionamento. O Conselheiro Edvaldo Romão pede a 
palavra e indaga o motivo da rentabilidade negativa no mês de novembro e se há 
como prever e evitar essas perdas patrimoniais. A Senhora Selma, em resposta, 
sustenta que não houve nenhuma perda financeira no mês de novembro. O que 
houve foi uma variação patrimonial diminutiva, o que significa que a instituição 
não perdeu recursos financeiros. Continuando, a senhora Selma alega que 
somente haveria perda financeira se houvesse o resgate dos investimentos, mas 
que como no mercado financeiro ocorrem essas oscilações, a variação 
patrimonial também oscila e é necessário contabilizar tais variações, 
demonstrando total transparência nos investimentos, em especial para o E. 
Tribunal de Contas, órgão fiscalizador. E que, como já explanou antes, a variação 
diminutiva no mês de novembro se deu por ocasião do cenário econômico 
daquele momento. Variações patrimoniais são reflexos das oscilações no 
mercado financeiro. A senhora Selma continuando esclarece que a Prudenprev 
conta com a assessoria em investimentos dada por uma empresa contratada, 
com as avaliações do Comitê de Investimentos e com os estudos técnicos da 
Superintendência, em especial da Gerência Financeira. Por isso, não há 
investimentos realizados sem a seriedade devida. A Conselheira Ângela pede a 
palavra e coloca que gostaria de registrar em ata que as discussões neste 
conselho passaram a ser redundantes e sem objetividade E que precisa ficar 
claro as atribuições dos membros de cada conselho. Continuando sua fala, 
sustenta que algumas colocações tem o tom de indagar se os demais conselhos 
estão cumprindo seus papéis. Esclarece que compete ao Comitê de 
Investimentos verificar qual o melhor investimento a se fazer e a motivação de 
uma variação patrimonial naquele mês e não ao Conselho Municipal de 
Previdência. O Conselheiro Jorge pede a palavra e sustenta que muita vezes o 
tom da indagação dá a entender que algo está sendo feito errado, ou que se está 
se fazendo “politicagem”, mas é bom lembrar que o papel de todos é o de zelar 
pela Prudenprev. A conselheira Ângela retomando a palavra, diz que apenas que 
finalizar sua fala informando que as declarações da Gerência Financeira, 
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trabalho da Superintendência, consultoria e Comitê de Investimento a este 
Conselho Municipal de Previdência são informações para subsidiar este Conselho 
na tomada de suas decisões. E que, em nenhum momento, ouviu um elogio as 
informações trazidas pelas gerências, seja pela arrecadação positiva junto ao 
Comprev, por exemplo, ou do atingimento da meta atuarial em proporção acima 
do devido. A Presidente do Conselho solicita a fala e pede para os conselheiros 
votarem a gestão do exercício de 2019. Todos os conselheiros aprovaram de 
forma unânime a gestão previdenciária no exercício de 2019 Não havendo 
qualquer outro assunto a ser tratado, encerra-se a presente ata que foi por mim, 
Ângela Maria de Souza Tolomei lavrada, com assinatura dos presentes. 

Conselho Municipal de Previdência. 

  

Adriana Batista/de Carvalho (Conselheira Suplente) 

Ângela Maria de Sou lomei (Conselheira Titular) 

Andrêssa Gonçalves dá Silva (Conselheira Titular) 

Carlos Augusto Lacerda da Silva (Conselheiro Suplente, assumindo como Titular) 

Edvaldo Romão (Conselheiro Suplente) 

“a França'(Conselheiro Titular) 

Jor Use vtssérs (Conselheiro Titular) 

Márcia Cristina de Abreu (Conselheira Titular) 

as Aa (Conselheira Titular) 

Railda Barreto (Conselheira Suplente, assumindo como Titular) 

   

   

Convidados: 

Ednéia Aparecida Vangeli oni (Gerente de/Previdência) 

Selma Elias el RÉ nte Administrativa e Financeira)


