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DIRETOR EXECUTIVO É APROVADO NA CGRPPS  

O diretor executivo, Gilson Garcia, foi aprovado na Certificação de Gestor de Regime 
Próprio de Previdência Social – CGRPPS. 

Essa certificação é uma exigência do Ministérios da Previdência e tem o objetivo de 
elevar os padrões dos profissionais que atuam nos Institutos de Previdência dos Estados 
e dos Municípios. O exame CGRPPS visa também, comprovar a qualificação técnica 
necessária dos profissionais que atuam nas instituições de previdência estadual e 
municipal. 

O PREVILUCAS incentiva todos os Servidores a participarem dos Conselhos e 
consequentemente a se qualificarem para atuarem com maior confiança, tendo como 
objetivo principal a manutenção e o crescimento contínuo do Instituto de Previdência 
Social. 

Gilson Garcia, é o primeiro diretor executivo do PREVILUCAS a obter a certificação. 

Parabéns Gilson, pelo esforço e dedicação. 

PREVILUCAS, COMPROMISSO COM O SEGURADO! 
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4° CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS 

Os membros do comitê de 
investimentos e conselho fiscal, 
participaram do 4° Congresso 
Brasileiro de Investimentos, realizado 
na cidade de Florianópolis – SC, nos 
dias 09, 10 e 11 de março de 2022. 

O congresso é o “ espaço ideal para 
adquirir conhecimentos sobre 
investimentos para RPPS, conhecer 
detalhadamente as alterações na 
Legislação e interagir com Gestores de 
RPPS e os Especialistas em 

Investimentos mais renomados do Brasil, onde buscamos as novidades em primeira mão”, 
comentou Julio Darcio, gestor de investimentos do PREVILUCAS. 

PREVILUCAS, COMPROMISSO COM O SEGURADO! 

 

VISITA DO BANCO ITAÚ S.A. 

Na manhã desta terça-feira (15/03) 
recebemos a visita do Sr. Antônio 
Gonçalves e do Sr. Victor Maitan, 
Gerentes Comerciais do Poder 
Público do Banco Itaú Unibanco 
S/A. Na oportunidade foram 
apresentadas algumas opções de 
investimento em renda fixa e 
variável. Participaram dessa 
conversa, o Gestor de 
Investimentos e o Diretor 
Executivo do PREVILUCAS. 
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PREVILUCAS REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL 

 

O Instituto Municipal de Previdência Social de Lucas do Rio Verde (Previlucas) realizou, 
no dia 24 de março, sua audiência pública anual. Participaram da audiência servidores 
ativos, inativos, pensionistas e sociedade civil no geral. 

O encontro teve apresentação do relatório de governança, pela diretora adjunta, Carla 
Pomer. Gastos com pensões, aposentadoria e taxa de administração foram demonstrados, 
de forma quantitativa, durante a prestação de contas. 

Também foi apresentado o relatório de 2021 em relação aos investimentos financeiros do 
Previlucas. No final do ano, a autarquia somou mais de R$ 201 milhões aplicados.  

 


