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Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 15 horas, reuniram-se nas 

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

de Previdência Ana Gomes, Leandro Crespam, Lairiane Simão, João Juceli e Luciano Saidelles. 

Dando inicio a reunião passou-se aos debates sobre a gratificação que será paga pelo RPPS ao 

Presidente do Conselho, sendo colocado pelo conselheiro João Juceli que nem o fundo nem o Poder 

Executivo podem pagar essa gratificação hoje por que a lei não prevê, sendo necessário fazer 

alteração da mesma como primeiro passo. Além disso, o mesmo conselheiro sugeriu que seja paga 

uma gratificação de R$ 600,00 reais mesmo valor pago hoje aos demais presidentes de comissões. 

A seguir a Conselheira Lairiane colocou que o Presidente tem sair eleito hoje por que independente 

de acordo no estabelecimento da gratificação, os serviços do fundo devem ser continuados. Além 

disso, sugeriu que a gratificação seja de R$ 600,00 reais reajustável de acordo com a reposição 

anual dos servidores ou o valor padrão I, classe A do Plano de Carreira o que também foi aceito 

pelos conselheiros Ana, Leandro e Luciano. A seguir a Conselheira Ana alegou que ira demorar 

muito para que o Projeto de Lei alterando a lei do RPPS seja protocolada na Câmara, sendo 

colocado pela Conselheira Lairiane que devemos estabelecer um prazo de 15 dias para protocolar 

esse projeto. Encerrados os debates sobre gratificação foi à mesma colocada em votação, sendo 

por três votos, Luciano, Ana e Leandro, a dois, Lairiane e João restou estabelecido o padrão I, 

classe A do Plano de Carreira como parâmetro da gratificação a ser paga ao Presidente do 

Conselho. A seguir foi dada oportunidade para que os Conselheiros disponibilizassem seu nome 

para a Presidência, sendo o conselheiro João o primeiro a se colocar a disposição ao cargo, seguido 

do conselheiro Luciano, sendo eleito por três votos, sendo de Luciano, Leandro, e Lairiane, a dois, 

sendo da Ana e do João foi eleito o Conselheiro Luciano Saidelles Rossi para presidência do 

Conselho Municipal de Previdência a partir dessa data. 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 membros do conselho. 


