
Ata nº 102/2021 

Aos 23 dias do mês de Junho de 2021, às 10hs, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal reuniram-se 

os conselheiros do RPPS: Ana Maria Vieira Gomes, Fabiane Ribeiro Pinton, Carmem Medianeira 

Augustin e Daniele Severo Kirchhof, não se fazendo presente João Juceli Rodrigues Martins sem ter 

informado o motivo, Secretário de Fazenda Luiz Wagner compareceu a esta reunião. Seguindo a pauta, 

a Presidente Ana deu início à reunião com a análise da folha de pagamento dos servidores no mês de 

maio/2021, onde a base de cálculo foi de R$396.751,97, os repasses foram de: alíquota funcional 

R$55.545,27, Patronal R$62.448,06 e Suplementar R$52.132,49, totalizando R$170.125,82. A base de 

cálculo da Câmara de Vereadores e os repasses, neste mês foi exatamente igual, conforme segue – Base 

de cálculo R$6.641,81, repasses: Funcional R$929,85, Patronal R$1.045,42 e Suplementar R$872.73, 

totalizando R$2.848,00. Os rendimentos em Maio/21 foi positivo em R$44.690,51 e a despesa 

R$48.091,37, obtendo um saldo em 30.05.21 de R$14..480.844,77. Seguindo a pauta, a Presidente Ana 

quanto ao Projeto de lei referente ao Regime Complementar, já foi formado a comissão de análise, onde 

este deu parecer favorável, aguardando apenas o executivo enviar à câmara de vereadores para 

aprovação, tendo este, que ser aprovado até 30.11.21, para enfim dar sequência à licitação da entidade. 

Tratando-se do CRP – Certificado de Registro Previdenciário – encontra-se “trancado”, como não houve 

alteração nas alíquotas, não foi encaminhado o projeto de lei à câmara e o Ministério entende que deve 

se informado anualmente, por este motivo houve o bloqueio, mas já está sendo providenciado o 

encaminhamento da lei na forma de CPP emergencial. No que tange as Aposentadorias, ainda estamos 

sem contrato com a IP Tecnologia e estamos vendo com a Delta a possibilidade de unificar no sistema 

Delta com o TCE e sistema de aposentadorias. Deverá ser feito Atestado de Vida para todos os 

aposentados e pensionistas conforme segue o modelo padrão. No dia 10 de Junho de 2021, Prefeito 

Claiton Ilha convocou conselheiros e suplentes do RPPS para falar sobre certificação CGRPPS para 

todos os conselheiros, evitando assim, inadimplência e bloqueio de recursos. No momento quem está 

certificado é a Presidente Ana e a conselheira Fabiane. Conselheiras Carmem e Daniele demonstraram 

interesse em fazer curso preparatório e realizar a prova. Conselheiro João, diante de todos, disse não ter 

interesse em permanecer mais como conselheiro  pelo fato de não estar contente com o andamento das 

ações do conselho.  No edital da eleição dos novos conselheiros, ocorrida em 10/03/20, foi sugerido o 

prazo de um ano para o eleito se certificar, porém o prazo expirou e não houve apresentação de novas 

certificações e em razão disso, o Prefeito deu um prazo de 90 (noventa) dias para os conselheiros 

interessados se prepararem para a prova CGRPPS (realizada pela APIMEC em Porto Alegre) e 

apresentar o registro ao fundo de previdência municipal. Caso este não seja apresentado, o conselheiro 

será afastado por não atender o requisito “certificação” conforme art 129 da lei nº877 de 05/05/2020 e 

os suplentes serão nomeados e terão o mesmo prazo para se certificarem. Ainda, não havendo 

interessados em se qualificar, o fundo previdenciário estará sujeito à nova eleição, afirma o Prefeito 

nesta reunião. Como assuntos gerais, a presidente Ana apresentou a Planilha de Contribuições do RPPS 

desde o seu início, que se deu em 2010 onde esta, foi analisada pelos conselheiros presentes e vista de 

forma positiva pelos mesmos. Nada mais havendo a tratar, os presentes assinam a ata do dia. 


