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ATA N° 10/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RESTINGA SÊCA 

Aos catorze dias do mês de novembro 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 e Vinildo Flores Mostardeiro. Inicialmente a 

secretária realizou a leitura das Atas nº 08/2018 e 09/2018, sendo aprovada por todos os 

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

referente à competência do mês de outubro/2018, após a glosa o valor de R$226.552,26 

e que foi concedida a aposentadoria para as servidoras Jucirineida Machado Araujo e 

Joice Cleonice Cassol. O Conselho definiu que enviará um ofício ao Prefeito Municipal 

solicitando a sua cota no processo de concorrência pública n° 007/2018 - concessão 

onerosa da folha de pagamento em virtude da folha do RPPS integrar o pacote de 

concessão onerosa. O gestor deu prosseguimento na reunião realizando a leitura da 

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

um acumulado de R$35.125.993,86 com rendimentos de R$509.441,82 no mês, 

perfazendo um desempenho de 1,47% no mês e 6,72% no ano. A aplicação no Banco 

Banrisul detém 46,97% do patrimônio líquido e rendimentos no mês de R$218.283,79; na 

Caixa Econômica Federal cerca de 40,48% com rendimentos de R$240.697,46 e no 

Banco do Brasil detém cerca de 12,55% com rendimentos de R$50.460,57. As despesas 

do fundo no mês de outubro totalizaram R$272.140,85, sendo 5.242,68 de auxílio 

maternidade; R$19.161,54 de auxílio doença; R$212.158,83 de folha de pagamento de 

inativos; R$33.402,75 de folha de pagamento de pensão; R$1.343,21 de despesas 

administrativas e R$831,84 de gratificação do gestor. Todas as aplicações durante o mês 

de outubro 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, 14 de novembro de 

2018. 
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