
 

 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

ATA nº 01/2022 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-

se na sala de reuniões, junto ao Centro Administrativo Amantino Lucindo Montanari, 

os membros do Conselho Municipal de Previdência Social, conforme Portaria n° 

702/2020, acompanhada dos Gestores Administrativo e Financeiro. A presidente 

Roberta, deu início a reunião com a seguinte pauta: 1) Apresentação dos balancetes 

de receita e despesa dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022; 2) Extrato externo 

dos regimes previdenciários CRP, observou-se a situação irregular  do critério 

“Informações Contábeis”, sendo que já foram solicitadas as verificações ao Contador; 

3) Apresentação dos demonstrativos emitidos pela consultoria Referência, referente 

ao mês de Janeiro de 2022; 4) Na sequência foi manifestado a necessidade de 

adequar a legislação municipal também no tocante a figura dos gestores titulares e 

suplentes, do vice-presidente do conselho, igualdade de gratificação dos gestores, 

dentre outros, a fim de garantir o cumprimento de todas as obrigações do RPPS 

exigidas pelo Ministério da Previdência; 5) Informou-se aos conselheiros a realização 

de um Boletim de Ocorrência Policial nº 161/2022, por tentativa de estelionato contra 

o RPPS; 6) Registra-se para ciência aos conselheiros o envio dos Memorandos 01 e 

02, sobre a solicitação de empenho por estimativa para o ano de 2022 e do pedido à 

Assessoria Jurídica de elaboração de Defesa para contestação junto ao GESCON, 

em vista da notificação ao RPPS em relação à vigência da Lei Municipal nº 3977, de 

21 de dezembro de 2021; 7) Foi apreciado o Relatório e Parecer do Conselho sobre 

a gestão operacional, econômica e financeira do RPPS, relativamente ao exercício 

financeiro de 2021, aprovado por unanimidade e foram informados os itens apontados 

em relação ao RPPS no Relatório de Contas Anuais do TCE/RS do ano de 2020; 8) 

Apresentação do edital do Instituto TOTUM, para a certificação profissional dos 

conselheiros e dirigentes da unidade gestora do RPPS; 9) Abordou-se a elaboração 

de nova Cartilha do RPPS, em comemoração aos 25 anos em outubro de 2022, onde 

será enviado Ofício aos bancos para eventual patrocínio; 10) Tratou-se da 

programação e local de realização de um possível evento do RPPS, referente aos 25 

anos do Fundo, com um Seminário sobre assuntos ligados a previdência social; 11) 



 

 

Foi discutido a elaboração e divulgação de no mínimo três editais, um para prova de 

vida e os outros dois para as eleições dos conselheiros, conselho administrativo e 

conselho fiscal. Após examinarem a documentação e as solicitações, os membros 

presentes manifestaram-se em decisão unânime na aprovação dos mesmos, que 

seguem em anexo. Nada mais havendo a constar, encerro a presenta ata, que será 

assinada pelos membros presentes. 

__________________________ Roberta Graziella Vivian Castro – Titular/Operador 

do COMPREV  

____________________________ Guilherme Migliavacca – Titular 

____________________________ Michael Falcão - Titular 

____________________________ Carolina Dall’Acqua Valente - Titular 

____________________________ Rogério Reolon – Gestor Financeiro 

____________________________ Fabiola Bastiani Fregonese – Comitê de 

Investimentos/Operador do COMPREV – Gestor Administrativo 

 


