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Aos quatro dias do mês de maio 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 quinta  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, Edmilson Todeschini, Edson
Zomar de Oliveira, Fernanda Antunes Zini,  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, Daniela Fernandes Almeida Coelho e Fabiana Zambiasi.

Participaram da sessão sem direito a voto os suplentes Cesar Daniel Assis Rolim,  Janaína
Sagastume Vieira, Luciana Monteiro Moura, Luiz Ferrari Borba,   Márcia Rosi Apolo Ferreira,

 Marcos Henrique Hann Calvete.  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 27/4/2021 foi aprovada por dezenove Conselheiros, com abstenção da
Conselheira Fabiana Zambiasi, que não estava presentes na sessão anterior. A ata da sessão

extraordinária realizada dia 30/4/2021 foi aprovada por quinze Conselheiros acima nominados e
houve cinco abstenções, dos Conselheiros André Brum de Sá, Antonio Carlos Costa Pinto,
Cinéia dos Santos, Fabiana Zambiasi e Fernanda Antunes Zini. INFORMES: A Conselheira

Márcia informou acerca de greve do magistério municipal deliberada ontem em assembleia do
SIMPA, motivada por razões sanitárias de retorno à aulas sem vacinação do covid e que a greve
iniciará sexta-feira, dia 7/5/2021.  O Conselheiro Thiago informou que a tramitação do PELO da
reforma da previdência voltou a tramitar e que o relator será Felipe Camozzato, o qual já emitiu
parecer de que não há óbices à tramitação. O Conselheiro Jeferson informou sobre evento que
ocorrerá neste dia 4/5/2021, às 14h, na Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal,
acerca do impacto da reforma da previdência para as mulheres. A iniciativa foi da Vereadora

Reginete Bispo e que os Conselhos Fiscal e de Administração PREVIMPA serão representados
pela Conselheira Fiscal Márcia da Silva Quadrado. O Conselheiro Presidente ponderou que os
dois primeiros itens da pauta estão prejudicados e que apenas um item permanecerá. ORDEM

DO DIA – ITEM UM: 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 que foi
impossível fazer a minuta de parecer em razão da falta de resposta final do PREVIMPA acerca
das informações solicitadas, essenciais para o desfecho do caso. Também falou a Conselheira

Fabiana acerca do plano de trabalho do servidor a ser  beneficiado com referido plano de
internet. Em razão da ausência de minuta de parecer, o item ficará para pauta de sessão futura.
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internet. Em razão da ausência de minuta de parecer, o item ficará para pauta de sessão futura.
Encerrado o debate deste item, passou-se ao próximo. ORDEM DO DIA – ITEM DOIS:

Apresentação, pela Direção do PREVIMPA, das providências e do programa de incremento da
conversão do tempo especial em tempo comum. O Conselheiro Presidente relatou que enviou
ofício à Direção-Geral para que designasse a Direção Previdenciária e quem mais entendesse

conveniente para comparecer a esta sessão e tratar do assunto. Em resposta, a Direção do
PREVIMPA alegou que depende da conclusão de alguns estudos a serem concluídos até o final

da próxima semana e, por isso, solicita que o assunto seja inserido na pauta da sessão do dia
18 de maio.  Ausentes quaisquer representantes do PREVIMPA para tratar este assunto de

pauta. O Conselheiro Jeferson sugeriu seja oficiada novamente a Direção-Geral solicitando que
a apresentação do plano de gestão do assunto fique para sessão do dia 11 de corrente mês.
Acerca da proposição do Conselheiro Jeferson, o Presidente registrou que oficiará a Direção-
Geral para inclusão na pauta do dia 11 ao invés do dia 18 deste mês. Encerrado o item sem a

presença dos representantes da Direção-Geral e da Direção Previdenciária. Passou-se ao
próximo item de pauta. ORDEM DO DIA –  ITEM TRÊS: Apresentação dos resultados obtidos

com as aplicações financeiras pelo Comitê de Investimentos, do 1º bimestre de 2021, processo
SEI 21.13.000002193-0.  Compareceram os representantes do Comitê de Investimentos Dalvin

Gabriel José de Souza, Rogério de Oliveira, Roger Sotoriva Piccini e Daniela  Silveira Machado,
que apresentaram os resultados das aplicações financeiras. Falaram os conselheiros Wilibaldo,
Sérgio Brum, Rosane e Cesar Daniel. Intercaladas às falas dos Conselheiros, manifestaram-se

novamente os membros do Comitê de Investimentos. O assunto findou sem qualquer
deliberação. No mesmo processo SEI neste item referido, o Diretor-Geral do PREVIMPA
solicitou, via despacho, a inclusão de assunto conexo a ser igualmente apresentado pelo
Comitê de Investimentos. Trata-se do assunto FIP-IMPACTO, que foi apresentado pelos

membros do Comitê de Investimos Dalvin Gabril José de Souza, Rogério de Oliveira e Roger
Sotoriva Piccini. Após a apresentação inicial, falaram os Conselheiros Wilibaldo, Sérgio Brum e
Borba. Após a fala dos Conselheiros, os membros do Comitê de Investimentos manifestaram-se
novamente, informando que o conteúdo de suas falas está no processo SEI 21.13.000002324-0.

Por fim, partiu-se para os encaminhamentos, considerando-se que o assunto é desprovido de
caráter deliberativo. Houve consenso de manter o assunto na pauta da próxima sessão ordinária
para debate apenas  entre os conselheiros e para que  o colegiado delibere acerca das medidas

que entender oportunas para o prosseguimento do debate e futura apreciação da matéria.
 ORDEM DO DIA – ITEM QUATRO: definição da pauta da próxima sessão ordinária. O

Conselho definiu que a pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 11/5/2021, 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
– Discussão e deliberação de encaminhamentos e de providências em relação ao plano “BTG

Pactual Investimentos de Impacto – Fundo de Investimentos em Participações – FIP”, a ser
apreciado em ocasião futura, relacionado ao processo SEI 21.13.000002324-0, relacionado ao

processo SEI 21.13.000002324-0;  4 – Outros itens que forem sugeridos até quinta-feira, dia
6/5/2021. A sessão foi encerrada às 11h45.min. A presente ata foi lavrada pela Secretária da

Mesa Lucimar Rodrigues de Souza.

 André Brum de Sá                                             Angela Beatriz Luckei Rodrigue

Antonio Carlos Costa Pinto                                Cinéia dos Santos            

Daniela Fernandes Almeida Coelho                      Edmilson Todeschini

Edson Zomar de Oliveira                                     Fabiana Zambiasi
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Fernanda Antunes Zini                                        Jeferson Miola  

Lucimar Rodrigues de Souza                              Raul Federico Giacobone           

Rogério dos Santos Colpes                                Rosane Sulzbach

Sergio Luiz Brum                                                Teddy Biassusi

Sinthia Santos Mayer                                          Thiago Aguiar de Moraes        

Valdionor da Rosa Freitas                                   Wilibaldo Josué Grüner Scherer
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 14051838
e o código CRC 4F00054E.
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