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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

 

CONSELHO FISCAL - PREVIMPA

ATA Nº EXTRATO 17/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 05/08/2020- quarta-feira- 14h00.

 

LOCAL REUNIÃO: Aplicativo Zoom

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia da Silva Quadrado, Mário Sinhorelli Neto, Assis
Filho, Nathalia Kronbauer, Fernando Ismael Schunck, Allan Garcia, Arnaldo Dutra, Evly Cascaes, Carlos

Bernd, Denise Rejane Mello da Silva.

 

QUÓRUM: Maioria Simples

 

PAUTA:

 

1. A reunião foi organizada pela Secretária-Executiva do Conselho Fiscal  Natalia Pereira, no aplicativo

Google Meet com a finalidade de efetivar  as atividades previstas no plano de trabalho anual do

Conselho Fiscal, tendo sido conduzida pela Presidente.

2. A Presidente Márcia Quadrado deu início à reunião com a pauta do posicionamento do CF sobre

avaliação atuarial 2020 e sua relação com a proposta de Reforma da Previdência Municipal. A
reunião iniciou a partir da apresentação de um esboço de minuta, redigido pela Presidente, com a

conclusão do documento de forma coletiva. 

3. Mário, por sua vez, explanou a análise que fez sobre os relatórios de conta de gestão dos anos de

2014 a 2018 e entende adequado que seja incluído na rotina de trabalho anual do CF, a análise dos

Relatórios das Contas da Gestão - sempre dos dois últimos exercícios. 

4. Por fim, após o debate sobre o documento, foi combinado que a Presidente Márcia disponibilizaria

um documento aberto no google drive para que os conselheiros pudessem construir coletivamente.
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Entre os assuntos propostos para a construção do documento estão: sobre as hipóteses adotadas -
projeção de crescimento real das remunerações, determinação do valor real dos salários e benefícios

ao longo do tempo, valor atual das contribuições futuras, entres outros; sobre o resultado atuarial - 

alíquota de equilíbrio x alíquota vigente; e suas relações com a reforma previdenciária.

5. A seguir foi definida a pauta para a próxima reunião, na qual será realizado o planejamento das

atividades do CF, tendo em vista a manutenção das reuniões de forma virtual.

6. Às quinze horas e trinta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente declarou

encerrada esta Reunião Virtual. Do que foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será

assinada pelos Conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Márcia da Silva Quadrado, Presidente do

Conselho Fiscal do PREVIMPA, em 18/08/2020, às 13:46, conforme o art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 11230549 e

o código CRC F44B91F8.
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