Relatório da Missão do GDPAPE a Brasília, DF, de 29/06 a 01/07/2022

1. Origens
A Direção do GDPAPE tomou conhecimento de que seria realizada a Audiência Pública sobre a
Resolução CNPC 53/2022, de 10/03/2022, publicada no DOU em 22/03/2022.
O citado evento estava na agenda da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
(CTASP), da Câmara dos Deputados, e atendia ao Requerimento do Deputado Pompeu de Mattos,
do PDT-RS, “e outros”. Destinava-se a “Debater a Resolução CNPC nº 53/2022 – previdência
complementar fechada” e teria lugar no dia 30/06/2022 (quinta-feira), no Plenário 12 do Anexo II da
Câmara dos Deputados. Estava previsto como evento misto, isto é, simultaneamente presencial e
virtual, com uso da plataforma digital de videoconferência Zoom.
A citada Resolução era objeto de estudos por parte do GDPAPE, com consulta aos Assessores
Atuarial e Jurídico, em vista do potencial de prejuízos aos legítimos direitos de participantes e
assistidos da PETROS afiliados do GDPAPE. Afinal, ela trata da retirada de patrocínio e da rescisão
unilateral do convênio de adesão por parte de patrocinadores de planos de benefício do tipo BD.
A análise da conveniência e da viabilidade da nossa participação no citado evento resultou na
decisão de participar do evento com presença física. Foi feito o pedido à assessoria do Deputado,
que incluiu como convidado, com direito à palavra, o Presidente do GDPAPE.

2. Preparo da viagem
Participaram da viagem Rio – Brasília – Rio o Presidente do GDPAPE, Pedro Henrique Salgado
Chrispim, e o Assessor Atuarial, Carlos Frederico Tadeu Gomes - Fred.
Conseguiu-se reduzir despesas pela escolha de um único apartamento de hotel para os dois
participantes da missão e de voos mais baratos – a ida com escala em Campinas, e a volta apenas
no dia seguinte. A economia superou em muito a diária adicional de hotel.
O relatório financeiro detalhado seguirá para aprovação da Direção Colegiada e do Conselho Fiscal.

3. Contatos realizados
Foram feitos os seguintes contatos de interesse do GDPAPE:
3.1. Velocino Tonietto, regional da AMBEP em Brasília:
O primeiro contato foi na noite de 29/06/2022, quarta-feira. Não
conhecíamos o representante da AMBEP na Capital Federal.
Conversamos amplamente com ele, sobre possibilidades de
condução conjunta de programas, entre GDPAPE e AMBEP e
sobre posições e iniciativas da AMBEP nos assuntos que
envolvem a PETROS e a AMS. Velocino admite que poderia haver
mais dinâmica por parte da AMBEP, que, com mais de 28 mil
associados, tem peso significativo no universo que envolve a
Petros. Contudo, segue à risca a hierarquia da associação.
Instamos com ele para que comparecesse à Audiência Pública –
o que, de fato, ocorreu.
Velocino Tonietto tornou-se um canal de comunicação e uma
possibilidade de apoio em Brasília.
Foram entregues a ele os estudos do GDPAPE – Análise Comparativa entre as Resoluções
CNPC 11/2013 e 53/2022 e Sugestões para a Regulamentação da Resolução CNPC 53/2022;
Foi prometido o envio de versão atualizada desses estudos, em e-mail.
3.2. Gabinete do Senador Romário Faria
Pouco após o término da Audiência Pública, fomos atendidos no citado Gabinete do Senado pela
Assessora Parlamentar Loni Elisete Manica. Velocino/AMBEP nos acompanhou.
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A Assessora nos passou conselhos sobre como obter
mais eficácia na busca de apoio dos parlamentares a
projetos de nosso interesse.
Loni aconselhou que tenhamos, sempre que possível,
textos, minutas. Um projeto alternativo ao que se está
discutindo. Explicou brevemente sobre rol taxativo e rol
exemplificativo, que podem ser estratégias para a
apresentação de projetos.
Deixou claro que o sucesso na aprovação de um projeto
legislativo não ocorre sem a condução de todo um
processo, que envolve várias etapas e vários contatos.
Falou sobre um caso de sucesso, pela brevidade com que foi aprovado – o projeto de Lei 2486/21,
que criou o Conselho Federal de Educação Física. E citou o caso de uma médica aposentada,
idosa, que levantou um Projeto de Lei praticamente sozinha, levando-o a cabo. Com isso, deixou
claro que, ainda que não frequentes, há exemplos de sucesso conduzidos por partes mais fracas.
Voltando a nosso caso, lembrou que o tempo é uma variável crítica; fundamental. E é escasso.
Lembrou também que, assim como estivemos solicitando apoio para nossa causa, patrocinadoras
e representantes de Fundo de Pensão também fazem seus lobbies nas casas do parlamento.
Foi entregue ao Gabinete do Senador Romário o ofício GDPAPE-OFC 23/2022,
encaminhando os estudos do GDPAPE, já citados;
Foi prometido o envio de versão atualizada desses estudos, em e-mail, o que teve boa
receptividade da Assessora Legislativa, que afirmou ser mais simples o trabalho e o estudo
com material virtual.
3.3. Deputado Pompeu de Mattos
Devido às restrições de programação e pelo fato de
que o Deputado estava com viagem marcada para
logo após o término do evento, foi entregue a ele na
própria mesa da Audiência o ofício GDPAPE-OFC
24/2022, com os estudos já citados;
Foi prometido o envio de versão atualizada desses
estudos, em e-mail, o que teve boa receptividade do
Deputado, que nos instruiu a endereçar o e-mail à sua
Assessora Legislativa Aline Camargo.
3.4. Thomaz Lucchini Coutinho
O encontro com Thomas se deu no início da noite de 30 de junho.
Ele foi Gerente da GGC (da Petrobras Distribuidora) e da Liquigas. Atuou por
bom tempo em Brasília, dedicado às áreas centro-norte. Desse período
resulta já ser conhecido.
O primeiro contato encontrou receptividade. Torna-se necessário continuar a
conversação, principalmente definindo papéis. Thomas demonstrou
interesse genuíno.
4.A AUDIÊNCIA PÚBLICA
Transcorreu sem acidentes de percurso, sob o comando do Deputado
Pompeu de Mattos. Como existe material gravado, não é necessário
descrição sobre o que foi dito pelos palestrantes.
Segue-se a lista dos que usaram a palavra:
Narlon Gutierre Nogueira/ Subsecretário do Regime de Previdência Complementar do
Ministério da Previdência e Trabalho e Presidente Substituto do CNPC (remoto, via ZOOM);
Augusto Carvalho/ANABB;
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Carlos Marne Dias Alves/PREVIC – Diretor Superintendente;
Luiz Ricardo Martins/ABRAPP;
Marcel Juviniano Barros/ANAPAR (e PREVI);
Daniel Andre Stieler/PREVI;
(nesse momento, o Dep. Pompeu de Mattos considerou preterível o uso
da palavra por outros representantes de EFPC);
Roberval Borges Correa/ADCAP;
Pedro Henrique Salgado Chrispim/GDPAPE;
Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato/ENEL;
Robledo Pinto Coimbra/SINPREV;
Myriam Vasconcellos/ANAPHAB
Max Pantoja/(ex-FUNCEF; associação de aposentados da CEF);
(neste momento o Dep.Pompeu recebeu uma comitiva de Santo Ângelo/RS);
Loreni de Senger/AAFBB;
Francisco Tadeu Fontenele/ACEA
Isa Musa de Noronha/FAABB;
Sergio Takemoko/FENAE;
Cecilia Garcez/ANABB
Mairton Neves/FENAG;
Edgard Antonio Bastos Lima/FENACEF;
Valdemar Moreira/ANPP;
Ademir Lorero/FAACO
Estava presente na Audiência José Lindolfo Magalhães, com quem atualizamos informações. E
conhecemos o Presidente do SINPREV, Robledo Pinto Coimbra.
Honejohnny Pereira da Silva, Assessor da CTASP, solicitou-me o envio dos trabalhos do GDPAPE.
Myriam Vasconcellos também mostrou interesse em nossos estudos, e nos entregou um conjunto
de manifestações, uma delas em forma de Petição Pública, de participantes da FUNCEF (aos quais
se somou Lindolfo), todas contra a Resolução CNPC 53 e a Consulta Pública PREVIC 001/2022.
Após a Audiência, foi solicitado aos palestrantes que ficassem na mesa para uma foto:

5. O FINAL
A volta ao Rio de Janeiro se deu em voo na manhã de 01/07/2022, por ser mais barata a passagem.
Não houve tempo para contatos, em função da hora do voo.
–x–
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