
EXTRATO ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVIMPA 

 
 

Reunião ordinária Ata nº 23/2020  
 

 
 
DATA E HORA REUNIÃO: 15/09/2020 – terça-feira – às 9horas e 15min 
 
LOCAL REUNIÃO: Sessão remota, por aplicativo eletrônico Google Meet. 
  
CONSELHEIROS PRESENTES: Christian Fouchard Justin, Cinéia dos Santos, Edmilson Todeschini, Edson 
Zomar de Oliveira Jéferson Miola, Luciano Saldanha Varela, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico 
Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Thiago Aguiar de Moraes, 
Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Josué Grüner Scherer. Na ausência dos titulares, assumiram os 
suplentes André Brum de Sá, Daniela Fernandes de Almeida Coelho e Fabiana Zambiasi. Ainda compuseram 
o quórum, como titulares os conselheiros suplentes: Luís Ferrari Borba, Márcia Rosi Apolo Ferreira e Mônica 
Urroz Sanchotene. Participou como ouvinte a conselheira Luciana Monteiro Moura. 
 
 
QUÓRUM: Atendido por maioria simples 
 
PAUTA:  
 

1 - Leitura e apreciação da Ata nº 22 (de 01/09/20) de sessão ordinária remota. A Ata nº 22 foi apreciada e 

aprovada por dezenove votos, com uma abstenção da conselheira que não estava presente na sessão. 

 

2 – Informes:  

 

ORDEM DO DIA: 
 
 
I -  Análise a apreciação da minuta de parecer acerca de “aditivo contratual a ser firmado com a PROCEMPA” 

de relatoria da Conselheira Cinéia dos Santos, processo SEI 19.13.000007268-2. -  O Parecer foi aprovado. 

 

II - Análise a apreciação da minuta de parecer acerca de “contratação de internet 4-g – telefonia móvel”, de 

relatoria da Conselheira Fabiana Zambiasi, processo SEI 20.13.000003418-2. – O Parecer foi aprovado. 

 

III - Conhecimento e discussão acerca do Parecer PGM nº 1.209/2020 e impactos no regime próprio de 

previdência. - O Presidente Edmilson oficiará à Procuradora Paula Kleinowski da PGM e o jurídico do Simpa  

para debate de esclarecimento acerca do Parecer PGM nº 1.209/2020, na próxima sessão do dia 

22/09/2020.  

 

IV - Debate sobre o Programa de Gestão Previdenciária (Pró-Gestão) que será apresentado na tarde do dia 

15/09/2020, pelo PREVIMPA, sobre os resultados da política de investimentos e da avaliação atuarial de 

2019. – A conselheira Fabiana Zambiasi fez o convite de apresentação dos resultados da política de 

investimentos e avaliação atuarial de 2019, assuntos que já foram repassados ao Conselho. Estarão 

disponíveis no Canal PREVIMPA - Porto Alegre, na plataforma digital “You Tube”, nessa data às 14hs. 

 



V - Avaliação da audiência pública do Legislativo Municipal sobre o PLCE 7/2020 (suspensão do pagamento 

da cota patronal previdenciária). - O Presidente Edmilson propôs encaminhamento para que o assunto 

permaneça em pauta, e na próxima sessão, retorne com caráter deliberativo, para expedição e apreciação 

de uma Nota Pública, quanto a manifestação do Conselho.  

 

VI - Debates e deliberações acerca de alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração do 

PREVIMPA. - O Presidente Edmilson sugeriu que os conselheiros fizessem a análise das proposições já 

mencionadas para o retorno à pauta, em sessão futura. 

 

VII - Definição da pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 22/09/2020.  

 

Edmilson Todeschini 
Presidente do Conselho de Administração 

 


