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ATA 002/2021 – PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA REALIZAÇÃO 

DE ESCOLHA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC 

 

Às 10h30 do dia 07 de junho de 2022, reuniu-se na sala de reuniões do 4º andar do Paço 

Municipal do Município de Medianeira, a Comissão integrada pelos Senhores Carlos Eduardo 

Franzes (Presidente), Taynara Cristina Knebel (Secretária), Sergio Augusto Mittmann 

(Membro), , Rony Fernando Kamer Batista da Silva (Membro) e Lucas Augusto Ferreira 

(Membro), constituída pela Portaria nº 069/2022 de 07 de março de 2022, alterada pela 

Portaria nº 162/2022 de 16 de maio de 2022, publicadas no Diário Oficial do Município de 

Medianeira, para deliberação a respeito da seleção para realização da escolha de entidade 

fechada de Previdência Complementar – RPC e continuidade dos trabalhos. 

Iniciada a reunião, o Senhor Sérgio Augusto Mittmann informou a finalidade da reunião para 

continuidade dos trabalhos para seleção de entidade e solicitou aos membros relato sobre o 

cumprimento das diligências que ficaram fixadas na última reunião. 

O Senhor Lucas Augusto Ferreira relatou que formulou relatório do envio dos e-mails a todas 

as entidades e esclareceu que todos os e-mails enviados houve rebote de apenas duas 

entidades, sendo que a uma delas ele conseguiu reenviar o e-mail após contato telefônico, 

ficando apenas uma entidade sem o recebimento do e-mail pois não houve atendimento do 

telefone disponibilizado, havendo sucesso no recebimento de e-mail e comunicado a todas as 

demais entidades da lista disponibilizada pelo Ministério da Economia – Secretaria de 

Previdência. O Senhor Rony relatou que conseguiu realizar com sucesso a publicação do edital 

em todos os Diários estabelecidos pela comissão, Município, Estado e União. Dando sequência 

à reunião, tendo se encerrado as 23h59m do dia 06 de junho de 2022 o prazo para 

recebimento das propostas das entidades, ficou definido entre os membros que, em 

atendimento ao edital, eventuais propostas encaminhadas a partir das 00h00 do dia 07 de 

junho de 2022 serão consideradas intempestivas. Os membros acessaram juntamente o 

Protocolo Online do Município de Medianeira – 1DOC, setor PC – Previdência Complementar, 

para onde as propostas deveriam ser encaminhadas e verificou que 05 (cinco) entidades 

encaminharam proposta, quais sejam: Fundação CEEE de Seguridade Social ELETROCEE, 

CNPJ 90.884.412/0001-24 - proposta encaminhada no dia 03 de junho 2022 as 15h45m, 

MUTUOPREV Entidade de Previdência Complementar, CNPJ 12.905.021/0001-35 - proposta 

encaminhada no dia 06 de junho de 2022 às 12h37m, Fundação BANRISUL de Seguridade 

Social, CNPJ 92.811.959-0001-25 – proposta encaminhada no dia 06 de junho de 2022 às 

14h32m, FIPECQ – Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores 

da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA, CNPJ 00.529.858/0001-74 – proposta 



 

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 
 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Av. José Callegari, 647 – Bairro Ipê – Fone (45) 3264-8600 – CEP 85884-000 – Medianeira – Paraná 
CNPJ 76.206.481/0001-58 

 

 encaminhada no dia 06 de junho de 2022 às 18h40m e SEPPROS Fundo Multipatrocinado, 

CNPJ 29.738.952/0001-99 – proposta encaminhada no dia 06 de junho de 2022 às 18h53m. 

Ficou definido pela comissão que a abertura das propostas acontecerá com a presença da 

maioria dos membros que se reunirão todos os dias a partir de 08 de junho de 2022, das 10h 

às 12h até a finalização da abertura de todas as propostas e conferência dos documentos, 

salvo impossibilidade de reunião por força maior. O Senhor Sérgio propôs que seja realizada a 

análise das propostas e que seja confeccionado relatório detalhado a respeito dos 

procedimentos adotados, tendo sido aprovado pela comissão. 

Nada mais havendo a deliberar, encerrou-se a presente reunião às 11h00, sendo lavrada a 

presente ata, cuja presença dos membros é confirmada pela imagem abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


