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

 

Ata nº. 057/2017 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 11h: 30mim 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 e Ana Maria Vieira. 

Dando inicio a reunião passou-se aos debates da seguinte pauta: a) Analise da folha de pagamento 

de setembro / outubro e novembro; b)  Sugestão de mudanças na Lei do RPPS - Pensões; c) 

Assuntos gerais. Com relação ao item “a” foi analisada folha do mês de setembro pelos participantes 

e não houve nenhum questionamento em relação a mesma, pois estava de acordo com os valores 

que seguem: Prefeitura: patronal: R$ 51.598,09, Suplementar: R$ 27.634,80 e Funcional de R$ 

36.059,66; Pensões: R$ 5.561,92; Aposentadorias: R$ 25.783,53; Auxilio Doença: R$ 5.463,01; 

Despesas Administrativas: R$ 2.434,69; Maternidade de R$ 6.203,29 Rendimentos: R$ 49.374,08; 

Câmara: patronal: R$ 838,86, Suplementar: R$ 449,28 e Funcional de R$ 586,25; 20ª parcela: R$ 

7.078,83. Saldo em 30/09 de R$ 7.260.483,75. A seguir foi analisada folha do mês de outubro pelos 

participantes e não houve nenhum questionamento em relação a mesma, pois estava de acordo com 

os valores que seguem: Prefeitura: patronal: R$ 51.579,12, Suplementar: R$ R$ 27.624,65 e 

Funcional de R$ 36.046,41; Pensões: R$ 5.561,92; Aposentadorias: R$ 25.783,53; Auxilio Doença: 

R$ 7.937,79; Despesas Administrativas: R$ R$ 2.434,69; Maternidade de R$ 6.708,89; 

Rendimentos: R$ R$ R$ 44.637,16; Câmara: patronal: R$ 838,86, Suplementar: R$ 449,28 e 

Funcional de R$ 586,25; 21ª parcela: R$ R$ R$ 7.138,48. Saldo em 31/10 de R$ 7.389.343,79. A 

seguir foi analisada folha do mês de novembro pelos participantes e não houve nenhum 

questionamento em relação a mesma, pois estava de acordo com os valores que seguem: 

Prefeitura: patronal: R$ 52.557,08, Suplementar: R$ 28.148,42 e Funcional de R$ 36.729,84; 

Pensões: R$ 5.561,92; Aposentadorias: R$ 25.783,53; Auxilio Doença: R$ 3.925,42; Despesas 

Administrativas: R$ 2.434,69; Maternidade R$ 6.708,89; Rendimentos R$ 42.797,51; Câmara: 

patronal: R$ 838,86, Suplementar: R$ 449,28 e Funcional de R$ 586,25; 22ª parcela R$ 7.174,49. 

Saldo em 30/11 de R$ 7.395.591,47. Com relação ao item “b” mais uma vez foi colocada a 

necessidade de alteração da lei do RPPS no que diz respeito às pensões, pois como esta ela hoje, 

caso ocorra alguma evento de pensão, o fundo terá que pagar de forma vitalícia essa pensão e não 

como foi colocada pela lei federal em forma de escala. Nos assuntos gerais mais uma vez também 

foi colocada a questão de contribuir ou não sobre as parcelas temporárias para o RPPS o que 

sempre levanta muitos questionamentos e o principal deles é que devemos fazer uma reunião com 

todos os servidores para decidir isso em assembleia e posteriormente conversar com o Poder 

Executivo para saber qual o posicionamento deles a respeito. 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 participantes. 

 


