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ATA N° 03/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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; Ivanita Bordignon; 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 02/2018, sendo aprovada por todos os 

conselheiros. Posteriormente, informou que ocorreu a aposentadoria da servidora 

Vidalvina Rodrigues Borges e o falecimento da servidora inativa Lorena Maria Ribeiro. 

Também informou que o Treinamento sobre aposentadorias, pensões e demais 

benefícios previdenciários realizado em Porto Alegre nos dia 08 e 09 de maio de 2018 foi 

muito proveitoso e que deverá ser efetuado mudanças na legislação do RPPS, a fim de 

regularizar diversas questões e evitar apontamentos pelos órgãos fiscalizadores. 

Mencionou que enviará o modelo de projeto de lei, assim que for disponibilizado pela 

DPM na forma digital para todos os conselheiros, para que seja analisado e discutido 

posteriormente. A compra do Notebook que será utilizado para regularizar as informações 

junto ao SIPREV foi realizada pelo departamento de planejamento, sendo pela 

modalidade de registro de preços e custará cerca de R$3.995,00. A secretária também 

mencionou que ligou para Brasília no dia 02/05/2018 e falou com a Lenira Mello referente 

às compensações financeiras a pagar para o INSS, pois ainda não foi efetuada nenhuma 

glosa, devido ao sistema estar bloqueado por causa do índice de proporcionalidade ser 

maior que 80% e, quando ocorrer a liberação, o pagamento deverá ser integral. O gestor 

Denilson deu prosseguimento na reunião, informando aos conselheiros que em função do 

cenário econômico não apresentar opções mais atrativas de investimento com baixo risco, 

sugeriu a alteração da política de investimentos como limite dos fundos de investimentos 

de títulos públicos que atualmente são de 90% do patrimônio líquido do RPPS para o 

percentual de 100%, sendo aprovada por unanimidade por todos os conselheiros esta 

alteração. Na sequência, fez a leitura da planilha de controle dos fundos de investimentos 

do mês de abril/2018, que totalizou um acumulado de R$ 31.926.393,84 com rendimentos 

de R$165.470,16 no mês, perfazendo um desempenho no mês de 0,52% e 3,05% no ano. 

A aplicação no Banco Banrisul detém 44,81% do patrimônio líquido e rendimentos no mês 

de R$81.736,11; na Caixa Econômica Federal cerca de 42,24% com rendimentos de 
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R$63.190,45 e no Banco do Brasil detém cerca de 12,95% com rendimentos de 

R$20.543,60. As despesas do fundo no mês de março totalizaram R$257.362,86, sendo 

R$7.572,97 de auxílio maternidade; R$14.057,06 de auxílio doença; R$206.530,39 de 

folha de pagamento de inativos; R$27.638,39 de folha de pagamento de pensão; 

R$732,21 de despesas administrativas e R$831,84 de gratificação do gestor. As 

aplicações no geral tiveram um bom rendimento, somente o índice FI IPCA+ (6%) teve 

rendimentos negativos no mês. 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, 16 de maio 

de 2018. 

 

Denilson Pires Neves          

Franciéli Moro Balconi de Christo        

Francisco Kunde           

Helena Cristina Lavall Mohr         

Ivanita Bordignon           

Janaina Ideli Rigon           

Marciane Medianeira de Souza Paim        

Rita de Cássia Figueiredo Soares        

Vinildo Flores Mostardeiro         

 


