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

 

Ata nº. 052/2017 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 11h: 00mim, reuniram-se nas 

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

de Previdência Lairiane Simão, João Juceli, Leandro Nunes e Luciano Saidelles. Dando inicio a 

reunião passou-se aos debates da seguinte pauta: a) Analise da folha de pagamento de junho; b) 

Separação / remessa da folha e consignados de forma independente; c)  Participação em curso / 

renovação do CGRPPS e realização da prova do CGRPPS; d) Modelo de Regimento Interno ao 

Conselho; e) Assuntos gerais / camiseta / camisa. Com relação ao item “a” foi analisada folha do 

mês de junho pelos participantes e não houve nenhum questionamento em relação a mesma pois 

estava de acordo com os valores que seguem: Prefeitura: patronal: R$ 51.948,08, Suplementar: R$ 

27.822,27 e Funcional de R$ 36.304,25; Pensões: R$ 5.561,92; Aposentadorias: R$ 25.783,53; 

Auxilio Doença: R$ 3.172,37; Despesas Administrativas: R$ 1.708,02; Rendimentos: R$ 57.081,12; 

Câmara: patronal: R$ 813,23, Suplementar: R$ 445,19 e Funcional de R$ 580,91; Saldo em 31/06 

de R$ 6.830.472,85. Com relação ao item “b” da pauta todos foram de acordo em separar os dados 

relacionados ao RPPS já que o nosso fundo possui um CNPJ próprio e facilitará os trabalhos 

administrativos e que neste mês já será feita a remessa dos vencimentos de forma separada, 

somente ainda temos que ver a questão dos consignados que, a principio, serão feitos apenas dos 

aposentados e dos demais servidores que passam pelo fundo será feito pela Prefeitura.  Com 

relação ao item “c” houve interesse em participar por parte do conselheiro João no curso de 

compensação previdenciária e pelo Presidente no curso e Gestores e será estendido aos demais 

membros do comitê gestor o folder dos cursos dos dias 22 a 23 e 24 a 25 de agosto de 2017 

promovido pela DPM – Porto Alegre. Com relação o item “d” foi repassado a todos os conselheiros 

um modelo de regimento interno para o conselho que será analisado para que na próxima reunião 

seja colocada em discussão.  Nos assuntos gerais foi colocada a possibilidade de fazermos uma 

camiseta para os membros do Conselho e do Comitê Gestor do Fundo o que foi aceito pelos 

participantes apenas com a ressalva de que não seja uma camisa que tenha muitos detalhes para 

que possa ser usada no dia a dia. 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. 


