
 

 

ATA N° 06/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

Aos oito dias do mês de agosto 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; Ivanita Bordignon, Janaina Ideli 

Rigon; Rita de Cássia Figueiredo e Vinildo Flores Mostardeiro. Inicialmente a secretária 

realizou a leitura da Ata nº 05/2018, sendo aprovada por todos os conselheiros. 

Posteriormente, informou que entrou de compensação financeira, referente às 

competências dos meses de Junho e Julho/2018, o valor de R$89.460,55. O gestor 

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

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

33.043.641,63 com rendimentos de R$381.637,16 no mês, perfazendo um desempenho 

de 1,17% no mês e 4,19% no ano. A aplicação no Banco Banrisul detém 45,52% do 

patrimônio líquido e rendimentos no mês de R$143.531,60; na Caixa Econômica Federal 

cerca de 40,98% com rendimentos de R$188.621,76 e no Banco do Brasil detém cerca de 

13,50% com rendimentos de R$49.483,80. As despesas do fundo no mês de julho 

totalizaram R$385.584,84, sendo R$21.727,85 de auxílio doença; R$207.273,08 de folha 

de pagamento de inativos; R$31.264,55 de folha de pagamento de pensão; R$1.037,36 

de despesas administrativas; R$831,84 de gratificação do gestor e R$123.450,16 de 

adiantamento de gratificação natalina. O gestor informou que o cenário político no Brasil 

vai continuar mantendo a bolsa com um desempenho indefinido e com consequente 

impacto sobre a demanda por risco. Todas as aplicações durante o mês de julho tiveram 

rendimentos positivos. 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, 08 de agosto de 2018. 

Denilson Pires Neves          

Franciéli Moro Balconi de Christo        

Ivanita Bordignon           

Janaina Ideli Rigon           

Rita de Cássia Figueiredo Soares        

Vinildo Flores Mostardeiro         


