
 

 

ATA N° 08/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

Aos dez dias do mês de outubro de 2018, às nove 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; Janaina Ideli Rigon; Marciane 

Medianeira de Souza Paim; Rita de Cássia Figueiredo e Vinildo Flores Mostardeiro. 

Inicialmente a secretária realizou a leitura da Ata nº 07/2018, sendo aprovada por todos 

os conselheiros. Posteriormente, informou que foi recebido de compensação financeira, 

referente à competência do mês de setembro/2018, após a glosa o valor de R$27.579,43. 

Também fez a leitura de um convite enviado pelo banco Banrisul aos representantes do 

conselho municipal de previdência sobre um evento que será realizado no dia 22/10/2018 

em Santa Maria que tratará de diversos assuntos relacionados aos investimentos; alguns 

conselheiros demonstraram interesse em participar e afirmaram que se farão presentes. 

Salientou que terá duas aposentadorias para o mês de outubro e mais algumas serão 

concedidas até o final do ano. O gestor Denilson pediu autorização do conselho para 

participar de um curso em Porto Alegre no dia 19/10/2018 que tratará sobre a política de 

investimentos, sendo aprovado por unanimidade a sua presença no evento. Ficou 

acordado que seria realizada uma reunião no dia 24/10/2018 em que será apresentada 

aos conselheiros a política de investimentos para o ano de 2018. Na sequência, o gestor 

deu prosseguimento na reunião realizando a leitura da planilha de controle dos fundos de 

investimentos do mês de setembro/2018, que totalizou um acumulado de R$ 

34.203.333,87 com rendimentos de R$251.452,76 no mês, perfazendo um desempenho 

de 0,74% no mês e 5,17% no ano. A aplicação no Banco Banrisul detém 46,66% do 

patrimônio líquido e rendimentos no mês de R$117.268,62; na Caixa Econômica Federal 

cerca de 40,59% com rendimentos de R$105.498,10 e no Banco do Brasil detém cerca de 

12,75% com rendimentos de R$28.686,04. As despesas do fundo no mês de setembro 

totalizaram R$263.569,26, sendo 904,90 de auxílio maternidade; R$20.144,31 de auxílio 

doença; R$207.273,08 de folha de pagamento de inativos; R$33.972,92 de folha de 

pagamento de pensão; R$442,21 de despesas administrativas e R$831,84 de gratificação 

do gestor. As aplicações durante o mês de setembro no geral tiveram bons rendimentos. 

Os parcelamentos e os repasses de contribuições previdenciárias foram 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, 10 de outubro de 2018. 
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