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ATA N° 02/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

 

Aos dezoito dias do mês de abril 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; Helena Cristina Lavall Mohr; 

Ivanita Bordignon; Janaina Ideli Rigon; Rita de Cássia Figueiredo Soares e Vinildo Flores 

Mostardeiro. Inicialmente a secretária realizou a leitura da Ata nº 01/2018, sendo 

aprovada por todos os conselheiros. Posteriormente, informou que ocorreu a 

aposentadoria da servidora Eranildes Luzia da Silva e que terá uma elevação no número 

de aposentadorias durante o ano de 2018. Mencionou sobre a necessidade de regularizar 

as informações junto ao SIPREV, explicando que o programa funciona com uma única 

versão do Java e devida à necessidade de um Java mais atualizado para operar os outros 

programas do departamento,se torna impossível instalar o programa e seus componentes 

no mesmo computador, além do mais foram realizados inúmeros testes e algumas 

informações foram perdidas durante as tentativas. A solução encontrada junto ao técnico 

de informática foi à instalação em outra máquina, e como não há nenhuma disponível, 

este sugeriu a compra de um notebook; também como fator determinante para ser levado 

em conta para adquirir este equipamento, se dá o porte da sala, facilidade de manuseio, 

utilização nas reuniões, dentre outros. O conselho aprovou por unanimidade a compra de 

um notebook de maior qualidade (melhor técnica), onde não deve ser analisado somente 

o preço, mas também as características do produto. Também foi sugerido que fossem 

analisados os valores no site de algumas marcas específicas, pois existe uma grande 

diferença de valores quando comparada as lojas físicas, já que este valor sairá da taxa 

administrativa.  O controle interno realizou um trabalho de auditoria no RPPS e detectou 

algumas inconformidades, o qual foi repassado aos responsáveis para que sejam 

sanados os apontamentos. O gestor deu prosseguimento na reunião, fazendo a leitura da 

planilha de controle dos fundos de investimentos do mês de março/2018, que totalizou um 

acumulado de R$ 31.476.890,69 com rendimentos de R$245.488,42 no mês, perfazendo 

um desempenho no mês de 0,79% e 2,52% no ano. A aplicação no Banco Banrisul detém 

45,24% do patrimônio líquido e rendimentos no mês de R$125.536,45; na Caixa 

Econômica Federal cerca de 41,69% com rendimentos de R$93.589,54 e no Banco do 

Brasil detém cerca de 13,07% com rendimentos de R$26.362,43. As despesas do fundo 

no mês de março totalizaram R$248.032,97, sendo R$7.685,79 de auxílio maternidade; 
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R$5.751,20 de auxílio doença; R$203.883,54 de folha de pagamento de inativos; 

R$27.638,39 de folha de pagamento de pensão; R$2.242,21 de despesas administrativas 

e R$831,84 de gratificação do gestor. As aplicações em renda variável não tiveram um 

bom rendimento no mês de março/2018. 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, 18 

de abril de 2018. 

 

Denilson Pires Neves          

Franciéli Moro Balconi de Christo        

Helena Cristina Lavall Mohr         

Ivanita Bordignon           

Janaina Ideli Rigon           

Rita de Cássia Figueiredo Soares        

Vinildo Flores Mostardeiro         

 


