ATA DA 216ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVIC

1

Aos doze de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniram-se sob a

2

Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência

3

Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL,

4

Brasília – DF, os membros da Diretoria Colegiada, Carlos de Paula - Diretor-Superintendente;

5

José Roberto Ferreira - Diretor de Análise Técnica; José Carlos Sampaio Chedeak - Diretor de

6

Fiscalização Substituto; Mauricio de Aguirre Nakata - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis

7

e Econômicos, e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram

8

como convocados: Adriano Cardoso Henrique – Procurador-Chefe Substituto e Rosa de Fátima

9

Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Verificado o quórum, a sessão teve início pelo Item 1 – Ata

10

da 215ª Sessão Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 215ª Sessão Ordinária da

11

Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 04 de agosto de 2014. Item 2 - Ata da 12ª Sessão

12

Extraordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 12ª Sessão Extraordinária da

13

Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 31 de julho de 2014. Item 3 - Apresentação,

14

discussão

15

12/2014/CGDC/DICOL/PREVIC, de 13 de maio de 2014, emitido nos autos do Processo nº

16

44011.000707/2013-95, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da GEAP Fundação de

17

Seguridade Social: a Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta. Item 4 – Apresentação,

18

discussão e deliberação acerca do pedido de revisão administrativa da Decisão nº

19

33/2012/DICOL/PREVIC, de 20 de novembro de 2012, emitido nos autos do processo n°

20

44000.002160/2008-24, relativo a recurso contra Decisão do Diretor de Fiscalização envolvendo

21

a ENERSUL – Fundação Enersul: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu

22

manter a Decisão nº 33/2014/DICOL/PREVIC, de 20 de novembro de 2012, nos termos do

23

Despacho nº 151/2014/CGDC/DICOL/PREVIC, de 04 de agosto de 2014. Item 5 –

24

Apresentação, discussão e deliberação acerca do encaminhamento padrão nº 06/2014, de

25

27/05/2014, da Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, sugerindo que a PREVIC

26

ingresse na forma de amicus curiae, nas demandas judiciais relativas às implicações advindas da

27

suspensão de pagamento de benefícios: a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação acerca do

28

encaminhamento padrão nº 06/2014, de 27/05/2014, da Fundação Sabesp de Seguridade Social –

29

Sabesprev, sugerindo que os autos retornem à Procuradoria Federal junto à PREVIC para nova

30

manifestação acerca da possibilidade do ingresso da PREVIC na qualidade de assistente nas

e

deliberação

acerca

do

recurso

interposto

contra

a

Decisão

nº

31

demandas judiciais relativas às implicações advindas da suspensão de pagamento de benefícios

32

pela Sabesprev, destacando eventuais consequências desse ingresso. Item 6 – Apresentação,

33

discussão e deliberação acerca da contratação de empresa para prestação de serviços de

34

manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) aparelhos de ar condicionado: após debates, a

35

Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a contratação, nos termos do expediente nº

36

44011.000152/2014-62. O Procurador-Chefe Substituto conheceu dos esclarecimentos da

37

Diretoria de Administração em relação aos apontamentos feitos pelo Parecer nº. 70/2014/PF-

38

PREVIC/PGF/AGU, considerando-os adequados ao que foi ressalvado no Parecer, haja vista seu

39

caráter opinativo. Item 7 – Apresentação, discussão e deliberação acerca da contratação dos

40

serviços de manutenção e assistência técnica da central telefônica desta PREVIC: após debates, a

41

Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a contratação, nos termos do expediente nº

42

44011.000685/2013-63. O Procurador-Chefe Substituto conheceu dos esclarecimentos da

43

Diretoria de Administração em relação aos apontamentos feitos pelo Parecer nº. 77/2014/PF-

44

PREVIC/PGF/AGU, considerando-os adequados ao que foi ressalvado no Parecer, haja vista seu

45

caráter opinativo. Item 8 – Apresentação, discussão e deliberação acerca da contratação de

46

seguro total para 01 (um) veículo oficial, para atendimento das necessidades da PREVIC: após

47

debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a contratação, nos termos do

48

expediente

49

esclarecimentos da Diretoria de Administração em relação aos apontamentos feitos pelo Parecer

50

nº. 84/2014/PF-PREVIC/PGF/AGU, considerando-os adequados ao que foi ressalvado no

51

Parecer, haja vista seu caráter opinativo. Item 9 – Apresentação, discussão e deliberação acerca

52

da contratação da empresa Bloomberg L. P. para obtenção de 2 (duas) assinaturas mensais dos

53

serviços Bloomberg Professional, em atendimento as demandas da PREVIC: após debates, a

54

Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a contratação, nos termos do expediente nº

55

44011.000047/2012-61. O Procurador-Chefe Substituto conheceu dos esclarecimentos da

56

Diretoria de Administração em relação aos apontamentos feitos pelo Parecer nº. 85/2014/PF-

57

PREVIC/PGF/AGU, considerando-os adequados ao que foi ressalvado no Parecer, haja vista seu

58

caráter opinativo. Item 10 - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de portaria

59

que altera as Normas Gerais de Segurança da Informação e Comunicação para uso da internet: a

60

Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta. Item 11 - Apresentação, discussão e deliberação

61

acerca da minuta de portaria que altera as Normas Gerais de Segurança da Informação e

62

Comunicação para uso do correio eletrônico: a Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta. Item

63

12 - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de portaria que altera a Política de

64

Segurança da Informação e Comunicações – POSIC/PREVIC: a Diretoria Colegiada decidiu

nº

44011.000288/2014-72.

O

Procurador-Chefe

Substituto

conheceu

dos

65

retirar de pauta. Item 1 Suplementar - Apresentação, discussão e deliberação acerca da

66

contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens: após debates, a

67

Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a contratação de empresa para prestação dos

68

serviços de agenciamento de viagens, nos termos do expediente nº 44011.000456/2013-49.

69

Informes Gerais: O Diretor de Análise Técnica, o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e

70

Econômicos, e o Diretor de Fiscalização Substituto, em seus informes gerais, realizaram uma

71

breve apresentação acerca dos assuntos demandados pela Controladoria Geral da União. O

72

Diretor de Administração e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas

73

áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 19 horas e 30 minutos

74

do dia doze de agosto de dois mil e quatorze. Eu, Hilton de Enzo Mitsunaga, Coordenador-Geral

75

de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.
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Econômicos
___________________________________
José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração
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