
1692 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DA PRUDENPREV 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00 (nove) 

horas, no auditório “Valdenice Dantas Martins”, situado na sede da Prudenprev, 

na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, nesta cidade de Presidente 
Prudente, foi realizada a 169º (centésima sexagésima nona) Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Previdência, com a presença do conselheiro representante 

do governo municipal: Fernando Batoqui França; suplentes do governo municipal: 
Bruna de Mendonça Trevizan e Carlos Augusto Lacerda da Silva; representantes 
dos servidores e beneficiários: Márcia Cristina de Abreu. Presente, 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, 

assumem a qualidade de conselheiros titulares, representantes do governo 

municipal, Bruna de Mendonça Trevizan e Carlos Augusto Lacerda da Silva, em 
virtude da falta justificada, respectivamente, das conselheiras Alessandra Michelle 

Chagas Garcia e Angela Maria de Souza Tolomei. Justificaram ausências as 
conselheiras Railda Barreto, Matilde Neves da Silva, Alessandra Michelle Chagas 
Garcia, Andressa Gonçalves da Silva, Ângela Maria de Souza Tolomei e Marisa 
Nogueira Brogiatto. Em seguida, a Senhora Márcia cumprimenta os presentes, 
agradece a presença de todos e menciona que em decorrência da falta justificada 

da secretária substituta eleita em reunião Senhora Ângela de Souza Tolomei, 
seria preciso eleição de outra secretária. Desta forma, a Senhora Bruna de 

Mendonça Trevizan manifestou interesse e, por unanimidade, foi eleita como 

secretária apenas nessa reunião. Ato seguinte, a Senhora Márcia menciona a 

pauta a ser tratada na presente reunião: a) leitura e aprovação da ata referente a 

168º Reunião Ordinária; b) carteira de Investimentos do mês de Maio/2020; c) 
recondução do órgão colegiado; d) relação de concessão de benefícios; e f) 

Quadro Trimestral de Receitas e Despesas Previdenciárias e Administrativas. 
Iniciando-se a pauta, a Senhora Marcia passa a palavra para Senhora Bruna, 
secretária, para que faça a leitura da ata da 168º (centésima sexagésima oitava) 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência. Após leitura, os 

Conselheiros não havendo correções a serem feitas, procederam a votação de 
referida ata. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovam a ata referente à 168º 
Reunião Ordinária e em seguida procedem com às assinaturas. Em sequência, a 
Senhora Márcia apresenta o segundo item da pauta, análise da carteira de 

investimentos do mês de Maio/2020, e passa a palavra para a Senhora Selma. A 

Senhora Selma, cumprimenta a todos e apresenta aos conselheiros planilhas de 
rendimento mensal dos fundos de investimento elaborada pelo departamento de 
contabilidade da Prudenprev referente ao mês de maio do corrente ano para 
análise das aplicações, resgastes, retornos dos investimentos, rentabilidade, 
risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações. A Sra. Selma 
informa ainda que os investimentos durante o mês de maio do corrente ano 

contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 8.153.377,83 

(Oito Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e 
Oitenta e Três Centavos), não havendo variação patrimonial diminutiva no mês. 

Destaca ainda que o saldo total disponível dos investimentos no mês de maio, 

incluindo as disponibilidades financeiras, foi de R$ 359.153.169,66 (Trezentos e 
Cinquenta e Nove Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Sessenta e 
Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de 
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maio, IPCA + 0,49% a.m, foi de 0,11% e o Instituto obteve um retorno médio 
aproximado de 2,27%, superando a meta atuarial no mês de maio. Dando 
continuidade a reunião, a Senhora Márcia aborda sobre o próximo item da pauta, 
referente ao rol de concessões de benefícios, passando a palavra a senhora 

Ednéia para que a mesma faça explanação sobre o item. A Senhora Ednéia 

cumprimentando a todos passa a informar que no mês de maio de 2020, 
conforme demonstra o relatório entregues a todos os conselheiros, a Prudenprev 

concedeu 16 benefícios ao total, sendo 11 aposentadorias do grupo financeiro e 
02 pensões deste grupo. Já em relação ao grupo capitalzado houve 03 
concessões de aposentadorias, e nenhuma pensão concedida. Pelo que se 
depreende destes números mantém a constância de concessões em número 
maior do grupo financeiro, aumentando o valor a ser aportado pela Municipalidade 
para o pagamento de tais benefícios. A senhora Ednéia, pede autorização à 
Presidente do Conselho e a todos os demais conselheiros presente, para trazer 

ao conhecimento do Conselho, a publicação de sentença pelo Egrégio Tribunal 

de Contas. Todos os membros foram unânimes em conferir anuência para a 

exposição do assunto. A senhora Ednéia, esclareceu que é competência do 
Tribunal de Contas homologar todos os atos concessórios de aposentadorias e 

pensões, daí a fiscalização anual daquele órgão aos atos relativos a cada 
exercício. E que foi pulicado sentença declarando a legalidade de todos os atos 
concessórios de aposentadoria e pensões do exercício de 2018. Portanto, no 

exercício de 2018 todos os atos concessórios de aposentadorias e pensões 
encontram-se regulares. A senhora Ednéia indaga os conselheiros acerca de 
eventuais esclarecimentos sobre os assuntos até agora tratados. Não havendo 
manifestação dos conselheiros, a senhora Márcia retoma a palavra e informa que 

o próximo assunto a ser tratado é a eleição dos membros do Conselho Muncipal 
de Previdência, passando a palavra para a Senhora Selma. A senhora Selma 

informa que a Superintendência Previdenciária sempre vê com positividade a 
recondução dos membros do Conselho e dentro dos ditames legais procurar 
incentivar os conselheiros a permanecerem e se reconduzirem a mais um 

mandato, assim como no Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. E, por isso, 
esperou o novo regramento das condições legais para os conselheiros ser 
editada, visando ter parâmetros legais para a possível recondução dos atuais 

membros. E, diante da a PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, publicada no Diário | 
Oficial da União no dia 27 de Abril de 2020, em que estabeleceu os requisitos GS 
mínimos para a permanência na função de conselheiros, não se verificou nenhum 

impedimento normativo. Assim, deve os conselhos decidir o desejo de se % 
reconduzirem para um novo mandato. A Senhora Márcia, presidente do Conselho, 

coloca a questão em votação e todos os conselheiros presentes manifestaram 
concordância com a recondução. Desta forma, ficou aprovada, por unanimidade, É) 
a recondução, pelo mandato de dois anos, todos os membros que compões o 
Conselho Municipal de Previdência. Não havendo outros assuntos a serem | 
tratados, encerram a reunião e a presente ata que foi por mim, Bruna de 
Mendonça Trevisan, lavrada e com a assinatura dos presentes. 

Conselho Municipal de Previdência: 
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Carlos Augusto Lacerda da Silv cida na qualidade de titular) 
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ã Fernando Batoqui França (Conselheiro Titular) 
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Marcia Cristina de Abreu (Conselheira Titular) 
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Ednéia Aparecida Vangelita Beloni na UI 
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