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ATA N.
o
 245/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - DIA 12.02.21. 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (12.02.21), às treze horas e trinta 

minutos (13h30min), na sala de reuniões do 8º andar, localizada no Centro Administrativo, sito na 

Rua José A. Picoral n.º 79, Centro, nesta cidade de Torres/RS, reuniram-se os atuais membros do 

Conselho Municipal de Previdência - CMP, nomeados pela Portaria n.º 086/2019, de 28 de janeiro 

de 2019, para o biênio 2019/2020, a partir de janeiro de 2019 e alterada pela Portaria n.º 665/2019 

de 25 de julho de 2019. Sob a presidência do conselheiro Sadi Raupp Raulino, e presença dos 

conselheiros Aleide Maria Scarpari Pereira e Sirlei T. Jung Haas, membros titulares, e Camila 

Rodigheri, Elonia Centenaro da Silva, Sabrina Spritzer e Neri Adriani dos Santos, membros 

suplentes. Iniciou-se a reunião com o Presidente expondo os seguintes processos para apreciação e 

análise dos Conselheiros: Processo n.º 12334/2020, em nome de Carmem Lucia de Souza 

Oliveira – Aposentadoria; Processo n.º 12562/2020 em nome de Sirlei Terezinha Jung Haas – 

Aposentadoria; Processo n.º 13169/2020 em nome de Helena Carlos Monteiro de Farias – 

Aposentadoria, Processo n.º 216/2021 em nome de Juares Farias Alves – Aposentadoria e 

Processo n.º 1297/2021 em nome de Adriana Duarte Scheffer Pereira – Aposentadoria, que após 

análise, foram aprovados por unanimidade pelos Conselheiros. Em seguida, o Presidente apresentou 

a Portaria nº. 049, de 20 de janeiro de 2021, que prorrogou o mandato dos membros do Conselho 

enquanto vigorar o estado de calamidade pública. Também foi falado sobre como deverá ser feito 

no caso da conselheira Sirlei que irá se aposentar e que deixará o cargo de conselheira titular. Ficou 

decidido que deverá ser estudado no regimento do RPPS para sabermos se as suplentes indicadas 

pelo Executivo substituem intercaladamente sem precisar mudar nada em portaria ou se uma delas 

deverá ficar como titular efetiva. Após, foi falado sobre uma nova portaria para prorrogar o 

mandato dos membros do Comitê de Investimentos, e se haveria alguma objeção dos Conselheiros. 

Após a aprovação unânime dos membros, foi decidido que será feita uma nova portaria para tal, 

assim como outra portaria para o próximo período para a Presidência do RPPS, já que os mesmos 

membros continuam. O próximo assunto tratado foi sobre a Previdência Complementar, que após 

reunião com a Secretária da Administração, ficou incumbido ao Sr. Pedro Aidos Leal, advogado da 

PGM, de estudar o caso e tomar as devidas providências, o qual ainda não se manifestou. A seguir, 

o Presidente falou sobre a sugestão da Secretária da Administração de mudar de lugar a sala do 

RPPS para uma sala anexa ao RH, a qual será aberta e adaptada, para isso necessita-se que sejam 

feitas melhorias na sala, como abertura para uma porta e colocação de divisórias, e para tal foi 

orçado o valor de R$ 1648,00, valor este aprovado por unanimidade pelo Conselho. Por último, o 

Presidente falou da entrada nas contas do Fundo no valor de R$ 501.978,33, valor oriundo do INSS, 

que provavelmente deva ser devido às Compensações Financeiras aprovadas, e que será verificado 
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em breve logo que se consiga acesso ao sistema. As aplicações dos recursos do Fundo do RPPS, até 

31/01/2020, totalizam em R$ 143.663.211,66; estando depositadas na conta do Banrisul, o valor de 

R$ 56.068.557,67; na conta da Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 46.650.597,79; no Banco 

do Brasil, o valor de R$ 40.525.198,62 e no Austro Capital R$ 418.857,59. Nada mais a tratar, o 

Senhor Presidente declara encerrada a reunião do Conselho, determinando que fosse lavrada a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada nos seus termos, vai assinada por mim, Sabrina 

Spritzer, que a secretariei, e pelo Sr. Presidente, que a presidiu. Acompanha a lista de presença dos 

membros do Conselho do RPPS, presentes à reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


