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ATA N° 04/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

 

Aos vinte dias do mês de junho 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 e Rita de 

Cássia Figueiredo. Inicialmente a secretária realizou a leitura da Ata nº 03/2018, sendo 

aprovada por todos os conselheiros. Posteriormente, informou que o INSS concedeu mais 

três processos de compensação previdenciária que totalizou um acumulado de 

R$99.941,42, mais o fluxo mensal de R$ 21.691,02, perfazendo cerca de R$121.632,44 

recebidos referente à competência de maio/2018 de compensação. Também mencionou 

que está realizando as importações junto ao sistema SIPREV e que tem encontrado 

algumas dificuldades devido aos layouts do GP estarem desatualizados em relação à 

versão do SIPREV, mas está contatando diariamente o suporte da GovBr para resolver as 

inconsistências. O gestor Denilson deu prosseguimento na reunião fazendo a leitura da 

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

acumulado de R$ 32.069.410,53 com rendimentos negativos de R$127.672,83 no mês, 

perfazendo um desempenho de -0,40% no mês e 2,65% no ano. A aplicação no Banco 

Banrisul detém 45,05% do patrimônio líquido e rendimentos negativos no mês de 

R$22.321,80; na Caixa Econômica Federal cerca de 42,02% com rendimentos negativos 

de R$114.998,58 e no Banco do Brasil detém cerca de 12,93% com rendimentos de 

R$9.647,55. As despesas do fundo no mês de maio totalizaram R$264.486,23, sendo 

R$5.723,46 de auxílio maternidade; R$21.962,45 de auxílio doença; R$207.273,08 de 

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

R$1.057,01 de despesas administrativas e R$831,84 de gratificação do gestor. As 

aplicações no geral não tiveram bons rendimentos no mês, devido à volatilidade do 

cenário econômico, tendo como motivadoras dessa oscilação exacerbada nos mercados, 

a incerteza gerada pela indefinição do quadro político, a falta de uma agenda econômica 

e a greve dos caminhoneiros, essa última fez com que a bolsa de valores despencasse, 

devolvendo todos os ganhos do ano. 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 
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lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes. Restinga Sêca, 20 de junho 

de 2018. 

Denilson Pires Neves          
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Marciane Medianeira de Souza Paim        

Rita de Cássia Figueiredo Soares        

 


