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Aos vinte e sete  dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze
minutos, em sessão remota, por aplicativo eletrônico Google Meet, teve início a seiscentésima

septuagésima quarta  sessão ordinária do Conselho de Administração do PREVIMPA. Na
verificação do quórum, estavam presentes os seguintes conselheiros titulares: Angela Beatriz

Luckei Rodrigues, Antonio Carlos Costa Pinto, Cinéia dos Santos, Denise Bonat Pegoraro,
Fernanda Antunes Zini,  Edmilson Todeschini, Edson Zomar de Oliveira,  Jeferson Miola,

 Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane
Sulzbach, Sergio Luiz Brum, Sinthia Santos Mayer, Teddy Biassusi, Thiago Aguiar de Moraes,

 Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Jousé Grüner Scherer. Na ausência dos titulares
assumiram a titularidade os suplentes André Brum de Sá e  Daniela Fernandes Almeida Coelho.

Participaram da sessão sem direito a voto os suplentes Elaine Rosner Silveira, Janaína
Sagastume Vieira, Luciana Monteiro Moura, Luiz Ferrari Borba,   Márcia Rosi Apolo Ferreira,
 Marcos Henrique Hann Calvete e Mônica Urroz Sanchotene.  A sessão foi conduzida pelo

Presidente Edmilson Todeschini. Presentes o Vice-Presidente Rogerio dos Santos Colpes e a
Secretária Lucimar Rodrigues de Souza. Aberta a sessão com vinte Conselheiros.

APRECIAÇÃO DE ATA: A Ata da sessão ordinária realizada dia 20/4/2021  foi aprovada por
dezoito Conselheiros, com abstenção dos Conselheiros Raul Federico Giacobone e Fernanda

Antunes Zini,  pois Fernanda não estava presentes na sessão anterior e Raul compareceu
atrasado sem assumir a titularidade naquela sessão. INFORMES: O Conselheiro Freitas

informou sobre live, hoje, às 19h, da Frente Parlamentar em defesa do HPS e da carga horária
dos plantonistas. Informou também de outra live, dia 29, com quatro professores de dança, sobre

os benefícios da atividade para a saúde.  O Conselheiro Sergio Brum informou que ontem foi
realizada live com a Deputada Fernanda Melchionna, com ele próprio, com o Presidente do
CAD e com outras lideranças municipárias sobre a reforma da previdência. O Conselheiro

Borba informou que haverá live hoje, às 19h em defesa do saneamento público. O Conselheiro
Presidente informou que a Direção-Geral ainda não atendeu o pedido de designação de

assistente administrativo para atender as demanda do Conselho e que o pedido foi apresentado
em 8 de janeiro do corrente ano. O Conselheiro Presidente seguiu informando que a nota de

desagravo aprovada por este Conselho dia 23 de março foi enviada no mesmo dia para a
Direção-Geral publicar no site do PREVIMPA e que até agora não teve qualquer resposta. Por

fim, o Conselheiro Presidente informou que na manhã do dia 26 de abril do corrente, recebeu e-
mail do Comitê de Ética do PREVIMPA  dando conta de comunica-lo de que está aberto

processo disciplinar a pedido do Prefeito e encaminhado pelo Diretor-Geral, contra o Presidente
deste Conselho. A representação do Chefe do Executivo foi de que o ofício encaminhado à

Câmara, dando conta de que permanecia em tramitação neste Conselho a análise do PELO,
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constituiria usurpação às prerrogativas do Prefeito. Este último informe da Presidência do
Conselho motivou falta do Conselheiro Sérgio Brum em repúdio ao assédio praticado pelo

Executivo contra Conselheiro e contra o Conselho. Então foi apresentada a proposta de inserir
um item de pauta para tratar do assunto. A proposta foi submetida à apreciação do colegiado e

aprovada à unanimidade dos vinte Conselheiros, assumindo o primeiro lugar na ordem dos
assuntos a serem debatidos na sessão. ORDEM DO DIA – ITEM UM: Discussão e

encaminhamentos sobre a representação do Prefeito, em tramitação no Comitê de Ética do
PREVIMPA,  contra aos do Presidente deste Conselho. Este item de pauta foi incluído nesta
sessão e contou com o relato do Conselheiro, já registrados nos informes. Pronunciaram-se

também os Conselheiros   Sérgio Brum, Sinthia, Thiago, Raul, Fernanda, Elaine e Edmilson. Em
razão da ausência de caráter deliberativo, o encaminhamento sugerido e acatado foi de inserir o
mesmo assunto, com caráter deliberativo, em sessão extraordinária a realizar-se ainda no curso
desta semana, até o dia 30 de abril.  ORDEM DO DIA -  ITEM DOIS: Discussão e deliberação

sobre o Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial – DRAA, com possíveis
deliberações acerca de providências correlatas. O debate iniciou com a fala introdutória de
Jeferson Miola, que relatou a impossibilidade de apresentar, nesta sessão, o relatório de

ressalvas. Então, sugeriu a protelação para apreciação da matéria em sessão extraordinária a
realizar-se na sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, à tarde. Posto em votação, o encaminhamento

foi aprovado por dezesseis dentre os vinte Conselheiros presentes. Abstiveram-se os
Conselheiros Jeferson, Antonio, Fernanda e André Brum. Em consequência do deliberado, o
Presidente do Conselho convocará sessão extraordinária para às 14h do dia 30 de abril do

corrente, tanto para este assunto como para o assunto referido no item um, sobre o assédio e o
Comitê de Ética do PREVIMPA. ORDEM DO DIA –  ITEM TRÊS: Discussão e apreciação da

minuta de parecer acerca de renovação de contrato com prestadora de serviços de internet 4G,
de relatoria da Conselheira Sinthia Santos Mayer, processo nº 20.13.000003418-2. A Relatora,
Conselheira Sinthia relatou a superveniência de decreto municipal que convoca para o trabalho

presencial todos os servidores idosos vacinados. Por isso, a Relatora despachou à Direção-
Geral solicitando que informa o calendário de vacinação do servidor beneficiado e o seu plano
de retorno ao trabalho presencial. Em vista da pendência de tal resposta, não foi apresentada
minuta de parecer ao colegiado. O assunto ficará para a sessão ordinária subsequente. Neste

item, pronunciou-se também o Conselheiro Wilibaldo. ORDEM DO DIA – ITEM QUATRO –
Discussão e encaminhamentos acerca de recente despacho da Secretaria de Previdência, que

dispõe sobre a conversão de tempo de contribuição especial em tempo comum. O debate iniciou
com fala introdutória do Conselheiro Jeferson. Participaram, a convite da Presidência deste
Conselho, a Diretora-Geral Adjunta Simone da Rocha Custódio e a Diretora Previdenciária

Carin Cecília Rosa Carvalho, que esclareceram o tratamento que o PREVIMPA está dando à
matéria. Também falaram os Conselheiros Raul, André Brum, Sérgio Brum e Edmilson, com

novos esclarecimentos da Diretora-Geral Adjunta e da Diretora Previdenciária. Após o debate,
encaminhou-se para o retorno do assunto na pauta da próxima sessão ordinária, com pedido de
que a Direção da autarquia apresente plano de gestão que pretende atribuir à matéria. ORDEM
DO DIA – ITEM QUINTO : definição da pauta da próxima sessão ordinária. O Conselho definiu

que a pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 20/4/2021, compreenderá os itens: 1 –
Discussão e apreciação da minuta de parecer acerca de renovação de contrato com prestadora

de serviços de internet 4G, de relatoria da Conselheira Sinthia Santos Mayer, processo nº
20.13.000003418-2; 2 – Apresentação, pela Direção do PREVIMPA, das providências e do

programa de incremento da conversão do tempo especial em tempo comum; 3 – Apresentação
dos resultados obtidos com as aplicações financeiras pelo Comitê de Investimentos, do 1º

bimestres de 2021, processo SEI 21.13.000002193-0;   4 – Outros itens que forem sugeridos até
quinta-feira, dia 29/4/2021. A sessão foi encerrada às 11h25min. A presente ata foi lavrada pela

Secretária da Mesa Lucimar Rodrigues de Souza.
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Documento assinado eletronicamente por Edmilson Todeschini, Presidente do Conselho de
Administração do PREVIMPA, em 04/05/2021, às 09:52, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE BRUM DE SÁ, Conselheiro(a), em
04/05/2021, às 10:16, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Angela Beatriz Luckei Rodrigues,
Conselheiro(a), em 04/05/2021, às 10:39, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e
o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Cinéia dos Santos, Conselheiro(a), em
04/05/2021, às 10:59, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosane Sulzbach, Conselheiro(a), em 04/05/2021,
às 14:32, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Antunes Zini, Conselheiro(a), em
04/05/2021, às 14:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sinthia Santos Mayer, Conselheiro(a), em
05/05/2021, às 12:47, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Teddy Biassusi, Conselheiro(a), em 05/05/2021,
às 13:46, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
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18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Rosner Silveira, Conselheiro(a), em
05/05/2021, às 14:00, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Carlos da Costa Pinto, Conselheiro(a),
em 05/05/2021, às 14:11, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Wilibaldo Josue Gruner Scherer, Conselheiro(a),
em 05/05/2021, às 16:04, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Luiz Brum, Conselheiro(a), em
07/05/2021, às 17:01, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Aguiar de Moraes, Conselheiro(a), em
11/05/2021, às 09:10, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 13968230
e o código CRC 4F58D610.
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