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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

 

CONSELHO FISCAL - PREVIMPA

ATA Nº EXTRATO 14/2020

 

DATA E HORA REUNIÃO: 08/07/2020- quarta-feira- 14h00.

 

LOCAL REUNIÃO: Aplicativo Zoom

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia da Silva Quadrado, Mário Sinhorelli Neto, Assis
Filho, Nathalia Kronbauer, Fernando Ismael Schunck, Allan Garcia, Arnaldo Dutra, Evly Cascaes, Carlos

Bernd, Denise Rejane Mello da Silva, André Tovo.

 

QUÓRUM: Maioria Simples

 

 

PAUTA:

1. A reunião foi organizada pelo Secretário do Conselho Fiscal Sr. Mário Sinhorelli Neto, no aplicativo

Google Meet com a finalidade de andamento do plano de trabalho do Conselho Fiscal, conduzida

pela Presidente do Conselho Fiscal com a contribuição dos conselheiros presentes, tendo o objetivo

de continuidade de acompanhar e contribuir na construção do trabalho da administração do

PREVIMPA.

2. A Presidente Márcia Quadrado deu início a reunião, que se tratou de uma preparação para a

audiência pública sobre a prorrogação do recolhimento das colaborações patronais (PLCE 7/20), que

ocorrerá no dia 14 de Julho.

3. Inicialmente foi analisado de forma geral o projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Após os

conselheiros manifestaram dúvidas e entendimentos acerca do PL, que se aprovado deverá gerar

impacto na receita do plano capitalizado, bem como ampliará os compromissos dos gestores no
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próximo período, pois as contribuições parceladas se somarão com os valores decorrentes dos
parcelamentos vigentes. Diante disso os conselheiros definiram encaminhar, conforme a

disponibilidade pessoal, inscrições para a referida audiência.

4. Por fim fizeram um breve relato sobre a tramitação do PL da reforma previdenciária em discussão no

CAD, ao que demonstraram a necessidade de solicitar a presença do DG para apresentação do

projeto ao CF, conforme indicado na última reunião.

5. Às quinze horas e 30 minutos, nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente declarou encerrada

esta Reunião Virtual. Do que foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos

Conselheiros presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia da Silva Quadrado, Presidente do

Conselho Fiscal do PREVIMPA, em 18/08/2020, às 13:43, 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 11230288 e

o código CRC 4D918F5F.
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