
CONSELHO MUINCIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DILERMANDO DE AGUIAR / RS 

Ata nº. 049/2017 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, os membros do Conselho Municipal 

de Previdência Ana Gomes, João Juceli, Lairiane Simão, Leticia Ilha e Luciano Saidelles. Dando 

inicio a reunião começou uma discussão com relação ao pagamento da gratificação ao presidente 

do Conselho que deverá ser feito pelo RPPS a partir de janeiro de 2017 tendo em vista que o Poder 

Executivo não mais irá custear tal despesa não se chegando a conclusão alguma, tendo em vista 

que a conselheira Ana apresentou uma proposta de R$ 1.000,00 reais que não agradou a alguns 

dos demais conselheiros, sendo sugerido pela Leticia e por mim que deveria ficar entre um meio 

termo, ou seja, R$ 800,00 reais já que hoje esta sendo pago aos presidentes de comissões o valor 

de R$ 600,00 reais. Com relação a eleição do novo presidente ficou indefinida pois em não havendo 

acordo para estabelecer o valor da gratificação nenhum membro do Conselho do RPPS quis assumir 

sem saber ao certo se haverá gratificação ou não e de quanto será a mesma. Sendo assim ficou 

acordado que vamos fazer outra reunião para decidirmos quem será o novo presidente do conselho 

e demais assuntos relacionados ao fundo. Com relação às alíquotas da folha do mês de fevereiro de 

2017 temos o seguinte quadro: Prefeitura: alíquota patronal: R$ 47.564,19; funcional: R$ 33.240,52; 

suplementar: R$ 25.474,36: pensão: R$ 5.279,47; aposentados: R$ 24.547,54; auxilio doença: R$ 

2.259,66; maternidade: R$ 1.043,56; despesas administrativas: R$ 1.358,02; rendimentos do mês: 

R$ 58.024,73 parcelamento 13: R$ 6.764,99. Câmara: patronal: R$ 772,24; funcional: R$ 539,68; 

suplementar: R$ 413,59. Saldo no dia 28/02/2017 de R$ 6.245.056,79. Nada mais havendo a tratar, 

eu Luciano Saidelles Rossi, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 

mim e pelos demais presentes a essa reunião 

. 


