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ATA N° 01/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

 

Aos catorze dias do mês de março de 2018, às dez horas, na sala trinta e um do Centro 

Administrativo Municipal, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência 

Denilson Pires Neves; Franciéli Moro Balconi de Christo; Francisco Kunde; Helena 

Cristina Lavall Mohr; Janaina Ideli Rigon; Marciane Medianeira de Souza Paim; Rita de 

Cássia Figueiredo Soares e Vinildo Flores Mostardeiro. Inicialmente a secretária realizou 

a leitura da Ata nº 10/2017, sendo aprovada por todos os conselheiros. Posteriormente, 

foram empossados os novos membros do conselho municipal de previdência do município 

para o exercício de 2018/2019, de acordo com a Portaria n° 28/2018, sendo eleita por 

unanimidade a servidora Janaina Ideli Rigon como presidente do conselho. A secretaria 

informou que a partir do mês de janeiro o RPPS tem recebido regularmente o valor de R$ 

21.691,02 a título de compensação previdenciária. No que diz respeito às compensações 

financeiras do período de outubro/2015 a dezembro/2017, foi recebido o valor de 

R$836.800,86 no mês de fevereiro/2018. O RPPS recebeu de compensação 

previdenciária desde a sua instituição o total de R$1.510.404,14 referente ao período de 

12/2012 a 02/2018, sendo que temos cerca de dezessete processos em situação de 

análise cadastro junto ao sistema COMPREV. A secretária informou que foi na agência do 

INSS em Santa Maria no final do mês de Janeiro/2018 e conversou com o gerente de 

benefícios sobre a situação destes processos, sendo que o mesmo informou que o 

Instituto designou um servidor para efetuar a análise dos processos, no entanto, a análise 

deve obedecer à data de envio dos requerimentos. No mês de janeiro ocorreu o registro 

pelo TCE-RS das aposentadorias das servidoras Elenita Maria Bertulini e Marcia de 

Fátima Wollenhaupt da Rosa. Também ocorreu a aposentadoria das servidoras Marivone 

Brondani Moretto e Silvina Friedrich Kasper no mês de fevereiro. Na presente data, 

constam dezesseis processos de aposentadorias e duas pensões junto ao TCE-RS para 

análise. A secretária fez a leitura dos convites enviados como sugestão para seminários e 

cursos, também realizou a leitura de alguns comunicados expedidos pelo Ministério da 

Previdência. O gestor deu prosseguimento na reunião e efetuou a leitura do relatório 

anual do conselho municipal de previdência enviado ao TCE-RS referente ao fechamento 

de exercício. Logo, fez a leitura da planilha de controle dos fundos de investimentos dos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que totalizou um acumulado de R$30.980.692,83 

com rendimentos de R$174.546,90 no mês, perfazendo um desempenho no mês de 
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0,57% e 1,72% no ano. A aplicação no Banco Banrisul detém 45,47% do patrimônio 

líquido e rendimentos no mês de R$75.943,01; na Caixa Econômica Federal cerca de 

41,33% com rendimentos de R$77.381,86 e no Banco do Brasil detém cerca de 13,20% 

com rendimentos de R$21.222,03. As despesas do fundo no mês de fevereiro totalizaram 

R$229.418,66, sendo R$2.095,08 de auxílio maternidade; R$2.158,29 de auxílio doença; 

R$196.715,10 de folha de pagamento de inativos; R$27.206,90 de folha de pagamento de 

pensão; R$442,21 de despesas administrativas e R$801,08 de gratificação do gestor. Na 

sequência o gestor afirmou que a maioria dos investimentos estão aplicados em IRF-M1 e 

que neste ano teremos muita instabilidade no mercado devido às eleições em outubro. Os 

parcelamentos e os repasses de contribuições previdenciárias estão sendo pagos dentro 

de suas datas de vencimento. Nada mais havendo a constar eu, Franciéli Moro Balconi de 

Christo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e demais 

presentes. Restinga Sêca, 14 de março de 2018. 
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