
 

 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

ATA nº 02/2022 

 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniram-se na sala 

de reuniões I, junto a Câmara Municipal de Vereadores, os membros do Conselho Municipal 

de Previdência Social, conforme Portaria n° 702/2020, juntamente com os Gestores 

Administrativo e Financeiro. A presidente Roberta, deu início a reunião com a seguinte 

pauta: 1) Apresentação dos balancetes de receita e despesa referentes ao mês de março 

2022; 2) Análise do Extrato de Regularidade do CRP, todos os critérios regulares em 11-

04-2022; 3) Aprovação de pagamento de uma diária e meia para cada servidora e das 

inscrições para as servidoras Janete Menegatti e Francine Rostirolla, para curso sobre 

“Reforma da Previdência: Regras para concessão de Aposentadorias e pensões dos 

servidores públicos municipais e a recomendação do Conselho Nacional dos RPPS”, a ser 

realizado em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de maio; 4) Participação no XX Seminário Sul-

Brasileiro de Previdência Pública, nos dias 4, 5 e 6 de maio, em Porto Alegre – realização 

AGIP; 5) Leitura do Ofício Circular DCF nº 11/2022 do TCE/RS sobre questões referentes 

a implementação da Previdência Complementar; 6) Análise do Relatório e Demonstrativo - 

DRAA e Relatório Atuarial/2022 - base 31/12/2021, versão 01, recebido da empresa 

Lumens Atuarial em 07 de março de 2022, que será encaminhado ao Ente para ciência e 

providências necessárias. 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 – GT Previdência 

____________________________ Caroline Presotto Franciosi – Titular 

____________________________ Michael Sladek - Titular 



 

____________________________ Carolina Dall’Acqua Valente - Titular  

___________________________ Guilherme Migliavacca - Suplente 

___________________________ Rogério Reolon – Gestor Financeiro 

___________________________ Fabiola Bastiani Fregonese – Comitê de 

Investimentos/Operador do COMPREV – Gestor Administrativo 

 


