Reunião Ordinária Nº 95
Conselho Diretor da CNseg
Ata de 21/03/2019

O Dr. Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Presidente
da CNseg, iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos e justificando as ausências de membros do
Conselho Diretor.

1. Ata da Reunião Ordinária Nº 094, de 21/02/2019

Relator: Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Não foram apresentados ajustes à minuta da ata.

. Aprovada.
2. Notícias do Presidente

Relator: Marcio Serôa de Araujo Coriolano
2.1. Boas-Vindas | Novo Representante da Brasilprev Seguros e Previdência S/A
Dadas boas-vindas ao novo representante indicado pela Brasilprev Seguros e
Previdência S/A Bernardo de Azevedo Silva Rothe que ingressou no lugar
anteriormente ocupado por Antonio Mauricio Maurano. Bernardo Rothe agradeceu a
oportunidade em integrar o Colegiado e se colocou à disposição para contribuir com
os trabalhos. Aguarda-se o envio da documentação original.

. O assunto será submetido à aprovação da Assembleia Geral.
2.2. Carta de boas vindas para a Superintendente da Susep e pedido de reunião
Comunicado que a CNseg estará presente na cerimônia de posse da nova
Superintendente da Susep, Solange Paiva Vieira, a ser realizada no dia 22 de março, às
17h, na sede da Autarquia. Foi esclarecido que os convites individuais (pessoais e
intransferíveis) para o evento estão sendo expedidos diretamente pelo Gabinete da
Superintendente, segundo seus critérios. Os presidentes da FenaCap, FenaPrevi e
FenSeg confirmaram ter recebido o convite.
Em paralelo, foi informado que a Confederação está na expectativa de agendamento
de reunião, já solicitada por ocasião da nomeação publicada no Diário Oficial, para
apresentar a CNseg, as Federações associadas, e as respectivas propostas de trabalho.

. Para conhecimento.
1/15

Reunião Ordinária Nº 95
Conselho Diretor da CNseg
Ata de 21/03/2019

2.3. Reunião na Secretaria Especial da Fazenda com o Diretor do Departamento
de FGTS Igor Vilas Boas
Miriam Mara relatou a reunião realizada com Igor Villas Boas, Diretor de Programa da
Secretaria Especial de Fazenda (SEF) do Ministério da Economia, o qual será o
responsável pelos assuntos relacionados à habitação no órgão. O mercado segurador
esteve representado, além da própria, por Genildo Lins (CNseg) e Gustavo

Fleichman

(Sulamerica). Na ocasião foram abordados, dentre outros assuntos, a situação do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SH/SFH) e a proposta de
Medida Provisória para solução dos problemas do SH/SFH, elaborada pela CNseg em
conjunto com a Caixa Econômica Federal. O texto da Medida Provisória foi enviado no
mesmo dia para Igor Villas Boas, que se comprometeu a levar o assunto à reunião
semanal da equipe com o Secretário Especial.

. Para conhecimento.
2.4. Relatório de Atividades 2018 CNseg
Distribuído, para conhecimento, o documento em referência que, embora robusto,
procurou sintetizar os trabalhos realizados pelas comissões temáticas e as áreas da
CNseg no decorrer de 2018. O Relatório de Atividades contempla ainda um capítulo
específico para as Federações associadas com a mensagem do presidente (mandato
2016/2019) e as principais realizações.

. Para conhecimento.
2.5. Conjuntura CNseg
Distribuída, para conhecimento, a quinta edição da Conjuntura CNseg. A publicação é
uma análise mensal dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades,
Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização, que visa examinar aspectos
econômicos, políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado
segurador brasileiro. Em meses de referência de fechamento de trimestre, a publicação
reúne também os destaques dos segmentos, a atualização das projeções de
arrecadação,

os

boxes

informativos

estatístico,

jurídico

e

regulatório

e

o

acompanhamento da produção acadêmica em seguros. A periodicidade da Conjuntura
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CNseg é mensal e seu conteúdo está disponibilizado no site da CNseg
(http://cnseg.org.br/cnseg/publicacoes/conjuntura-cnseg/).

. Para conhecimento. Solicitado que as empresas veiculem a Conjuntura CNseg
internamente junto a seus colaboradores.
3. Notícias das Federações
3.1. FenaSaúde

Relator: João Alceu Amoroso Lima
O Presidente da FenaSaúde atualizou os presentes, dentre outros, sobre os assuntos
regulatórios e jurídicos acompanhados pela Federação. No que diz respeito à
regulação, noticiou a realização de audiência pública agendada para 22 de março
sobre contratualização; apresentou o mapa estratégico da ANS (2019/2021) e sua
interseção com as comissões da Federação, as quais produzirão subsídios para futuro
posicionamento; e informou que a consulta pública nº 73 da ANS sobre capital
regulatório está com prazo aberto para sugestões até o dia 05 de abril.
Com relação aos assuntos jurídicos, noticiou o encerramento das ações da Abramge
contra fornecedores de OPME nos Estados Unidos; comunicou o resultado positivo do
julgamento dos embargos de declaração proposto pela FenaSaúde no RE 651.703/PR
junto ao STF que, por maioria de 08 votos, excluiu as seguradoras especializadas em
saúde da repercussão geral fixada em 2016 que havia afirmado que as seguradoras de
saúde estariam sujeitas ao ISS; e informou que aguarda o julgamento da ADI 5835
também sobre ISS, mas com fundamento na LC 157/2016. A expectativa é positiva pela
manutenção da decisão cautelar.
João Alceu comentou ainda que no dia 23 de abril será realizado o 3º Encontro de
Comunicação, em São Paulo, e que, em data a ser definida, pretende-se realizar o 4º
Workshop de Análise de Impacto Regulatório, no auditório da CNseg, para discutir a
contratualização com especialistas em economia e regulação e a ANS.
Com relação às estatísticas, João Alceu destacou que, em janeiro de 2019,
o mercado totalizou 71,7 milhões de beneficiários, com crescimento de 2,4% ante o
mesmo período do ano anterior. Os planos de assistência médica somaram 47,4
milhões de beneficiários (66% do total), com aumento de 27,1 mil beneficiários no mês.
Contudo, os planos individuais ou familiares apresentaram redução de 108,6 mil
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beneficiários, o que representa uma queda de 1,2%. Por outro lado, os planos
exclusivamente odontológicos, por sua vez, somaram 24,3 milhões de beneficiários
(34% do total), com aumento de 173,5 mil beneficiários no mês.

. Para conhecimento.
3.2. FenaPrevi

Relator: Jorge Pohlmann Nasser
O Presidente da FenaPrevi apresentou as estatísticas do setor. Com relação aos planos
de acumulação, noticiou que, no comparativo janeiro de 2019/2018, houve aumento
dos prêmios e contribuições em 18,6%, dos resgates em 11,7%, da captação líquida em
48,3% e das provisões em 10,5%. Foi destacado que em janeiro de 2019 as provisões
técnicas alcançaram R$ 845,7 bilhões, o que equivale ao PIB de vários países.
Em dezembro de 2018, elas ficaram em R$ 835,9 bilhões.
No que diz respeito aos seguros de pessoas e previdência (coberturas de risco), foi
destacada a variação positiva de 15,35% quando comparado janeiro de 2019 contra o
mesmo período do ano anterior, com destaque para prestamista (25,70%) e auxílio
funeral (21,84%).
Por fim, foi noticiado que a FenaPrevi atua como amicus curiae em ação proposta
contra a APLUB, no Superior Tribunal de Justiça, que visa mudar o indexador TR pelo
IGPM. Amanhã, dia 22 de março, será realizada audiência como Luis Felipe Salomão.
Também aguarda-se agenda com a Ministra Isabel Gallotti.

. Para conhecimento.
3.3. FenSeg

Relator: Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade
O Presidente da Federação noticiou as ações para o combate ao exercício irregular da
atividade seguradora, o acompanhamento da CPI que visa apurar as causas do
rompimento da barragem de Brumadinho e a visita realizada ao Secretário Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital Paulo Uebel que tratou do seguro
garantia de obras.
Com relação ao combate à atividade irregular, informou que o assunto está sob a
coordenação da Comissão de Automóvel da Federação, a qual, com o auxílio de uma
consultoria, elaborará estudo técnico sobre as associações. O documento, quando
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finalizado, será compartilhado com a CNseg para elaboração de ações jurídicas e de
comunicação, conforme o caso. No ensejo do assunto, alguns membros do Conselho
Diretor registraram que o exercício irregular da atividade seguradora está aumentando
sobremaneira, inclusive em outras linhas de negócio, como é o caso do funeral e vida.
Marcio Coriolano colocou a CNseg à disposição da FenSeg especialmente para
coordenar o assunto com as demais Federações interessadas.
Por fim, o Presidente da FenSeg compartilhou as estatísticas do segmento e destacou
que em janeiro de 2019, considerando o seguro DPVAT, foi arrecadado R$ 6,3 bi de
prêmio direto; o sinistro ocorrido ficou em R$ 3,7 bi; e a sinistralidade em 61,3%. No
comparativo janeiro de 2019 com o mesmo período do ano anterior, os prêmios dos
ramos elementares cresceram 3,1%, sem DPVAT. Com DPVAT, o mercado decresceu 3,9%.

. Para conhecimento.

3.4. FenaCap

Relator: Marcos Renato Coltri
O Presidente da Federação noticiou, dentre outros assuntos, a proximidade da entrada
em vigor do novo marco regulatório da capitalização prevista para ocorrer em 29 de
abril; compartilhou a estratégia para a campanha de comunicação da FenaCap 2019,
com fortalecimento nos meios digitais e amparado pelo novo marco regulatório; e
comunicou a aprovação pelo Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros
Privados dos representantes da Federação José Maia da Brasilcap como membro
efetivo e Fernando Amorim da Bradesco Capitalização como suplente. Os nomes serão
apresentados ao Ministro da Economia que poderá referendá-los ou não.
Com relação às estatísticas, informou que em janeiro de 2019 o Mercado de
Capitalização registrou crescimentos, em que a receita e as reservas técnicas atingiram
9,8% e 1,2% respectivamente, quando comparado com 2018. Na ponta oposta, os
pagamentos de resgates e sorteios sofreram acréscimos de 1,6% e 10,4%, em relação
ao mesmo período. O montante de reservas técnicas foi de R$ 29,5 bilhões.

. Para conhecimento.
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4. Distribuição dos Recursos da Contribuição Assistencial referente aos locais
inorganizados em Sindicatos

Relator: Luiz Tavares Pereira Filho
O diretor Luiz Tavares Pereira Filho lembrou que, em razão da extinção da
obrigatoriedade da contribuição sindical, decorrente da Lei 13.467/2017 de
modernização trabalhista, o Conselho de Representantes da Fenaseg e as assembleias
gerais dos Sindicatos filiados, exceto o SINAPP, aprovaram em dezembro de 2017 a
criação da contribuição assistencial, de que trata o art. 513 da CLT, a qual foi ratificada
pelas convenções coletivas de trabalho. Exclusivamente em relação ao exercício de
2018, a Fenaseg abriu mão da sua participação na distribuição dos recursos
arrecadados para não onerar as empresas contribuintes. No entanto, em 2019, em
virtude do cenário de queda de receitas e de restrição orçamentária, o Conselho de
Representantes, assembleias dos sindicatos e acordos coletivos aprovaram a diretriz de
ser cobrada a parcela de 20% referente à participação da Fenaseg na contribuição
assistencial que a Federação abriu mão em 2018. Adicionalmente, são legalmente
devidas à FENASEG as parcelas referentes aos locais inorganizados em Sindicato (onde
ainda não há homologação do Ministério do Trabalho do registro requerido pelos
Sindicatos).
Dessa forma, segundo a diretriz previamente aprovada , dos R$ 17 Milhões arrecadados
com a contribuição assistencial em 2019 a Fenaseg faria jus a R$ 4.359.731,27
(referente aos 20%), R$ 993.697,84 (referente aos locais inorganizados nas regiões de
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal) e R$ 614.360,77 (referente aos
locais inorganizados nas regiões Norte e Nordeste).
Contudo, diante do comparativo dos valores distribuídos em 2018 e os valores a serem
distribuídos em 2019, identificou-se que, a prevalecer a diretriz supra, os Sindicatos
das Seguradoras de Minas Gerais e de Pernambuco iriam sofrer redução substancial de
receitas, em prejuízo dos orçamentos em execução.
Diante do cenário em questão e a fim de resguardar a regularidade das atividades dos
Sindicatos de Minas Gerais e de Pernambuco, Luiz Tavares submeteu, para aprovação
do Conselho Diretor, proposta para revisitar a diretriz aprovada em 18/10/2018 de
forma que a Fenaseg, em 2019, fique somente com metade dos valores arrecadados
com a contribuição assistencial dos locais inorganizados em Sindicatos. A outra
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metade, por conseguinte, seria distribuída respectivamente aos Sindicatos de Minas
Gerais e Pernambuco, os quais ficariam respectivamente com os seguintes totais: (MG)
R$ 1.534.472,40 e (PE) R$ 663.784,83. Ainda de acordo com Luiz Tavares, os referidos
Sindicatos seriam alertados de que, em 2020, todos os valores arrecadados com os
locais inorganizados em Sindicatos seriam revertidos exclusivamente para a Fenaseg.

. Em razão da ausência de quórum, e necessidade de tempestiva implementação,
a proposta foi aprovada, ad referendum da próxima reunião do Conselho Diretor,
com nova diretriz para que metade dos valores arrecadados com a contribuição
assistencial relativa aos locais inorganizados em Sindicatos , a qual a Fenaseg
fazia jus em 2019, seja revertida respectivamente para os Sindicatos das
Seguradoras de Minas Gerais e de Pernambuco. Em 2020, o valor total arrecadado
dos locais inorganizados em Sindicatos será destinado exclusivamente à Fenaseg.

5. Definições sobre a Conseguro

Convidada: Diretora Executiva da CNseg Solange Beatriz Palheiro Mendes
Solange Beatriz apresentou proposta para realização da Conseguro no Centro de
Convenções Brasil 21, em Brasília, ao invés de São Paulo, nos dias 04 e 05 de setembro,
em linha com as diretrizes de reduzir despesas, de captar maior participação de
membros dos Poderes Executivo e Legislativo e de ampliar a interlocução com o
governo. Os eventos paralelos (Encontro Nacional de Atuários, Seminário de Controles
Internos & Compliance e Conferência do Consumidor) serão mantidos e concentrados
nos dois dias do evento, conforme o caso, o que não deverá afetar a presença do
público técnico.
. Em razão da ausência de quórum, e necessidade de tempestivo planejamento,

foi aprovada, ad referendum da próxima reunião do Conselho Diretor, a
realização da Conseguro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, nos dias
04 e 05 de setembro de 2019.
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6. Atualização das Ações do Instituto Ação Pela Paz (IAP)

Relator: Jayme Brasil Garfinkel
O Instituto Ação Pela Paz é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que tem como meta reduzir a reincidência criminal por meio de investimento em
projetos sociais, apoio na construção de soluções e sistematização e disseminação de
conhecimentos.
Jayme Garfinkel informou que atualmente o IAP tem ações em Alagoas, Bahia
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse último Estado foi
firmado convênio com o Tribunal de Justiça para acompanhar o egresso prisional,
desde a sua inclusão no sistema prisional até a sua soltura. A adesão ao programa do
IAP é voluntária e os resultados têm sido bastante satisfatórios. Como exemplo, foi
citado que numa primeira aferição realizada em 2016 dos 272 reeducandos inscritos no
projeto, 84 ganharam a liberdade e somente uma pessoa reingressou ao sistema
prisional, média bem abaixo dos dados oficiais públicos.
O executivo comentou ainda que em 2015 a CNseg tomou a decisão de apoiar
financeiramente o IAP, com a doação de R$ 2 Milhões, razão pela qual anualmente faz
uma prestação de contas para esse colegiado. Outros objetivos enumerados por Jayme
Garfinkel são sensibilizar os membros do Conselho Diretor para a importância
institucional e social do projeto e conscientizar as empresas sobre a relevância de
contratação de egressos em seus quadros de colaboradores, criando dessa forma
alternativa para uma vida digna e honesta.
Os presentes elogiaram o trabalho realizado pelo IAP. Solange Beatriz informou que
em abril próximo se reunirá com a Solange Senesse, Diretora do IAP, para conhecer in
loco o trabalho e buscar alternativas para se aproximar do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Também comunicou que a CNseg dará visibilidade às ações do IAP por meio do site.

. Para conhecimento.
7. Atualização da Agenda Regulatória da Susep

Convidado: Diretor Executivo da CNseg Alexandre Leal
Alexandre Leal esclareceu que os assuntos constantes da agenda regulatória da Susep
em geral são tratados na Diretoria de Solvência (Comissão Atuarial, Comissão de
Solvência, Comissão de Investimentos e Subcomissão de Riscos) e na Diretoria de
8/12

Reunião Ordinária Nº 95
Conselho Diretor da CNseg
Ata de 21/03/2019

Conduta (Comissão de Resseguro, Comissão de Inovação e Insurtech, Comissão de
Produtos e no Grupo de Trabalho de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Financiamento do Terrorismo). As Diretorias de Administração e de Organização da
Susep não contam com interlocução com representantes do mercado. Outros assuntos
são tratados em Grupos de Trabalho instituídos pelo Regimento Interno da Autarquia
ou por Portaria, como é o caso do GT Guarda de Documentos e dos Comitês
Permanente de Normas, de Dados, de Solvência e DPVAT.
Foi informado ainda que o Plano de Regulação da Susep para o exercício de 2019,
criado pela Deliberação 217/2018, contempla 67 temas, dos quais 29 se referem à
norma, 14 são estudos e 24 são pendências do Plano de Regulação 2018 que foram
incluídas na agenda de 2019. Também foi comentado que dos 67 temas da agenda, 47
são de responsabilidade da CNseg (pois atinge mais de duas Federações associadas),
outros dois assuntos (cobertura intermitente e investimentos para PGBL e VGBL),
podem contar com a participação da CNseg nas discussões, enquanto os demais
assuntos, a priori, tratam de assuntos exclusivos das Federações.
O Diretor Executivo da CNseg apresentou ainda o grau de maturidade da agenda da
Susep e destacou o que se segue: a) Seguro de Vida Universal, Seguros Inclusivos e
Seguro Funeral: embora tenham normas publicadas, estão com pendência de
operacionalização que não depende da Susep ou do CNSP; b) Monitoramento
eletrônico, guarda de documentos, aperfeiçoamento das regras de investimentos e
Instrumentos Ligados a Seguros: as minutas de normativos estão prontas; c) Estrutura
de Gestão de Riscos, flexibilização das condições contratuais, representantes digitais de
seguros, assistência financeira, investimentos no exterior e fundos estrangeiros,
cobertura intermitente, entre outros: estão em fase de discussão na agenda regulatória;
e d) IFRS, investimentos para PGBL e VGBL, grupo econômico, princípio da
proporcionalidade: estão em estudo pela Susep, a qual está avaliando os cenários e
definindo os próximos passos.
Especificamente no que se refere ao IFRS, Alexandre Leal comunicou que a reunião do
GT IFRS 17 da Susep inicialmente prevista para março foi transferida para setembro, o
que gerou uma apreensão por parte dos representantes do mercado, em especial no
que se refere à data de entrada em vigor.

. Para conhecimento.
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8. DRE Fevereiro de 2019

Relator: Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Convidado: Diretor Executivo da CNseg Paulo Annes
Paulo Annes informou que em fevereiro de 2019 a margem bruta superou o orçado em
R$ 2 milhões, em decorrência do aumento do volume de transações, em média 2.000
transações a mais por dia em relação ao orçado. Com relação às despesas, destacou o
que se segue: a) pessoal: realizado R$ 730 mil acima do orçado, devido a realização do
acordo da Convenção Coletiva de 2019 em fevereiro, enquanto o orçamento previa os
respectivos reajustes em janeiro; b) serviços de terceiros: realizado R$ 312 mil menor
do que o orçado para o período, referente a despesas não realizadas no mês;
c) propaganda e comunicação: realizado R$ 255 mil abaixo do orçado devido a
despesas postergadas; e d) outras despesas: realizado R$ 974 mil acima do orçado,
devido, principalmente, ao pagamento de despesa com Associação de Educação
Financeira do Brasil (AEF-Brasil), no valor de R$ 721 mil, previsto no orçamento para o
mês de janeiro.
Finalizou informando que o resultado financeiro foi menor R$ 86 mil do que o orçado,
devido ao desempenho de 94,50% do CDI, inferior ao previsto no orçamento.

. Para conhecimento.
9. Mapeamento do Ministério da Saúde

Convidada: Diretora Executiva da CNseg Miriam Mara Miranda
Em atenção ao deliberado na reunião ordinária nº 094, de 21/02/2019, Miriam Mara
compartilhou o mapeamento do Ministério da Saúde, incluindo os órgãos de
assistência direta e imediata ao Ministro e os órgãos específicos singulares (secretarias).
Foi informado que a estrutura é basicamente a mesma de 2018, sem grandes
alterações. Aguarda-se a publicação dos regimentos internos dos Ministérios da Saúde
e da Economia.
Por fim, Miram Mara apresentou o mapeamento do PREVSAUDE no Ministério da
Economia, não sem lembrar que o assunto também tem interseção no Ministério da
Saúde e na SENACON do Ministério da Justiça.

. Para conhecimento.
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10. Assuntos Gerais
Noticiado o encaminhamento das seguintes correspondências ao Conselho Diretor:.
Minuta da Ata da Reunião Ordinária nº 094, de 21/02/2019, (PRESI-049/2019), Convite
para a Posse da nova Superintendente da Susep (PRESI-050/2019), e Discurso do
Ministro da Economia Paulo Guedes na posse do novo Presidente do Banco Central –
(PRESI-051/2019)

. Para conhecimento.
Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Presidente encerrou a reunião.
Lista de Presença:
Presidente:

Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Bradesco Saúde S/A
Primeiro Vice-Presidente:
Jayme Brasil Garfinkel
Porto Seguro S/A
Vice-Presidentes:

Ausência justificada
Mario José Gonzaga Petrelli
Icatu Seguros S/A

Ausência justificada
Gabriel Portella Fagundes Filho
Sul América Cia Nacional de Seguros

Ausência justificada
Osvaldo do Nascimento
Itaú Vida e Previdência S/A
Vice-Presidentes Natos:

Jorge Pohlmann Nasser
Presidente da FenaPrevi

Marcos Renato Coltri
Presidente da FenaCap

Antonio Eduardo M. F. Trindade
Presidente da FenSeg

João Alceu Amoroso Lima
Presidente da FenaSaúde
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Diretores:

Bernardo de Azevedo Silva Rothe
Brasilprev Seguros e Previdência S/A

Carlos André Guerra Barreiros
Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A

Eduard Folch Rue
Allianz Seguros S/A

Fernanda Camargo Cortese
Axa Seguradora S/A

Francisco Alves de Souza
COMPREV Vida e Previdência S/A

Gabriela Susana Ortiz de Rozas
Caixa Seguradora S/A

Ausência justificada

Ausência justificada

Ausência justificada
Jorge Hilário Gouvêa Vieira
Sul América Companhia Nacional de Seguros

Ausência justificada
Leonardo Deeke Boguszewski
Junto Seguros S/A

Ausência justificada
Luiz Fernando Butori Reis Santos

Miguel Gómez Bermúdez

Itaú Seguros S/A

Mapfre Previdência S/A

Ausência justificada
Nilton Molina
Mongeral AEGON Seguros e Previdência

Ausência justificada
Pedro Pereira de Freitas
American Life Companhia de Seguros S/A

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão
Sinaf Previdencial Cia de Seguros

Ausência justificada
Vinícius José de Almeida Albernaz
Bradesco Seguros S/A

Diretor Nato:
Luiz Tavares Pereira Filho
Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg
Secretária: Elaine de Abreu Jorge.
Próxima reunião: 18/04/2019
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