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ATA C.M.P. Nº 001/2012
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, as quatorze horas, na
sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se os membros
do Conselho Municipal de Previdência juntamente com os gestores do Fundo
de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), do município de São Lourenço
do Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes itens: leitura de correspondência recebida e expedida;
entrega do calendário anual das reuniões do CMP; atualização do cadastro dos
integrantes do CMP; cálculo atuarial; regimento interno;solicitação a
Administração Municipal de relatórios de interesse do RPPS; assuntos
diversos. A Presidente Martha deu início a reunião informando que contatou
com os membros titulares e suplentes do Conselho para lembrar a reunião,
conforme havia sido aprovado na reunião anterior a convocação também dos
suplentes.Feito isto deu-se prosseguimento a reunião, a presidente perguntou
aos gestores se havia alguma correspondência recebida para ser lida, como
não havia passou-se para o próximo ponto. A presidente distribuiu aos
presentes o calendário anual das reuniões ordinárias do CMP que ficou assim
definido: março, dia dezenove, abril, dia dezesseis, maio, dia vinte e um,
junho dia dezoito, julho, dia dezesseis, agosto, dia vinte, setembro, dia
dezessete, outubro, dia vinte e dois, novembro dia dezenove, e dezembro
dia dezessete. Foi consultado aos presentes com relação à reunião do mês de
outubro, pois a terceira segunda feira cai no dia quinze, dia do professor, por
isso ficou aprovado a alteração neste mês para a quarta segunda feira, dia
vinte e dois. Foi passado aos presentes folha solicitando dados dos integrantes
do Conselho como: endereço, telefones e-mais, tudo para facilitar o contato
com os mesmos. Passando a ser discutido o ponto com relação ao Cálculo
Atuarial de 2012, a presidente se mostrou preocupada, pois a data limite para
envio do resultado do cálculo ao Ministério da Previdência Social é março e até
a presente data não se tem nenhuma informação oficial de quem está
realizando este trabalho. O gestor João Eduardo manifestou-se dizendo que o
município manifestou intenção de este ano realizar o cálculo com outra
empresa que não a Caixa Econômica Federal pois questionou o resultado do
cálculo do ano de 2011, a intenção é solicitar através da CNM ( Confederação
Nacional dos Municípios) que realiza de graça e contratar o IEM ( Instituto de
Estudos Municipais) para fazer uma comparação com os resultados da
Caixa.Ficou deliberado que será encaminhado ofício a Administração Municipal
solicitando informações a respeito. Com relação ao próximo ponto que é o
Regimento Interno do Conselho, foi informado aos conselheiros que não existe
ainda este regramento e isto é de suma importância, pois só assim se sabe
como agir em determinadas situações, para que não se tome decisões
pessoalizadas, tem que se ter parâmetros como, por exemplo, o que é
considerado uma reunião sem quorum, por isso ficou decidido que este
assunto é prioridade, ficando para a próxima reunião se começar a fazer um
esboço. A presidente Martha diz que para se fazer uma boa gestão precisamos
nos aprofundar neste universo do Fundo e para isso precisamos de uma
radiografia, quem são os integrantes deste fundo, portanto colocou em
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discussão a necessidade de se estar sempre a par do número de aposentados
e pensionistas sendo que os integrantes concordaram que se encaminhe a
Secretaria de Administração ofício solicitando relatório mensal dos
aposentados e pensionistas.Encerrada a pauta do dia, o gestor João Eduardo
apresentou aos conselheiros prospecto de um Simpósio que se realizará nos
dias primeiro e dois de março em Porto Alegre, promovido pela AGIP, o qual o
mesmo irá participar com o tema O Cenário Econômico Mundial e Brasileiro, e
seus efeitos sobre o IMA e a gestão de investimentos dos Regimes Próprios de
Previdência. Informou também aos conselheiros a metodologia a ser adotada
caso queira-se diversificar as aplicações do Fundo, para isto é necessário a
aprovação do Conselho e do Prefeito, sendo necessário encaminhar ofício ao
Prefeito Municipal manifestando a aprovação do Conselho e solicitando a sua
autorização para que se possam tomar as devidas providências. Após as
explicações os presentes aprovaram que se faça alguma diversificação nas
aplicações do Fundo. Antes de encerrar a reunião a Presidente colocou aos
conselheiros que enquanto foi Secretária da Administração a sua pasta efetuou
dois contratos com a Caixa Econômica Federal sendo que um tinha como
objetivo recadastrar todos os servidores tanto os da ativa como os aposentados
e pensionistas para que o cálculo atuarial fosse mais fiel do que está sendo, e
o outro se refere ao encaminhamento de processos de compensação
previdenciária, pois o Fundo está arcando com cem por cento de certas
aposentadorias quando deveria ser dividido com o INSS, ocorre que não se
tem notícias de como estão estes contratos, portanto a Presidente se colocou a
disposição para tomar as medidas cabíveis para se ficar a par do andamento
destes contratos até porque estavam sendo pagos com dinheiro do Fundo.A
Gestora Noemi passou a Presidente Martha demonstrativo do saldo dos
recursos do Fundo no mês de dezembro de 2011 que é de R$ 24.223.130,57(
vinte e quatro milhões duzentos e vinte e três mil cento e trinta reais com
cinqüenta e sete centavos) Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul- RS, 13 de fevereiro de 2012
Cláudia Soares Unticeski ( titular )
Auri Müller ( suplente )
Inajara Padilha Thurow ( titular )
Márcia Beatriz de Mendonça ( titular )
Martha Porto Petrucci ( Presidente )
Noemi Corrêa Moreira (Gestora)
João Eduardo Knopp (Gestor)
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ATA C.M.P. Nº 002/2012
Aos tres dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, as quatorze horas, na
sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se os membros
do Conselho Municipal de Previdência juntamente com o gestor do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), do município de São Lourenço do
Sul, abaixo nominados, para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que
constou dos seguintes assuntos: leitura e aprovação da ata da reunião
passada; leitura da correspondência recebida e expedida;cálculo atuarial;
regimento interno; assuntos diversos. A Presidente iniciou a reunião lendo a ata
da reunião anterior, ao término colocou-a em votação, sendo a mesma
aprovada e assinada pelos conselheiros e gestores presentes naquela
data.Passando para o segundo assunto da pauta, deu início a leitura dos
ofícios que foram encaminhados em decorrência do que foi deliberado na
reunião anterior. O primeiro ofício foi encaminhado ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando o empréstimo da sala de reuniões daquela pasta para a
realização das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Previdência.
Segundo ofício endereçado a Secretária |Municipal de Administração,
solicitando que seja encaminhado a este Conselho, mensalmente relatórios
informando os quantitativos de inativos pensionistas e os afastamentos, sejam
por doença ou licença maternidade. O terceiro ofício foi encaminhado ao
Procurador do Município, solicitando cópia dos contratos firmados com a Caixa
Econômica Federal, sendo um para a realização de um recadastramento entre
todos os servidores e outro com relação ao encaminhamento de processos de
Compensação Previdenciária. Um quarto ofício encaminhado a Secretária
Municipal de Administração, solicitando informação de que medida foi tomada
quanto a Notificação de Irregularidade Atuarial número quinhentos e doze, de
dois mil e onze. O quinto ofício também para a Secretária de Administração,
solicitando informações quanto a realização do cálculo atuarial, se já está
sendo realizado, quem está fazendo e cópia do contrato com a empresa que
esta efetuando o cálculo e se o mesmo estará pronto até o dia trinta e um de
março, data limite para lançamento no site do Ministério da Previdência Social
do DRAA( Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial). O sexto oficio
foi encaminhado para a Secretária de Administração solicitando dez cópias da
lei número dois mil setecentos e quarenta e nove que reestrutura o Fundo,
para serem distribuídas aos conselheiros. O último ofício foi encaminhado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando autorização do mesmo, para que os
gestores financeiros do Fundo, possam analisar os produtos oferecidos pelas
Instituições Financeiras com intuito de diversificar as aplicações do Fundo.
Terminada a leitura da correspondência expedida, a Presidente passou a fazer
a leitura das recebidas. Secretário de Saúde despachou no próprio ofício do
Conselho, deferindo o empréstimo da sala de reuniões, conforme o calendário
apresentado. Com relação ao pedido de encaminhamento dos relatórios, recebi
uma ligação do Departamento De Pessoal, informando que já estava a
disposição do Conselho, foram encaminhados dos meses de fevereiro e março.
O de fevereiro revela a existência de duzentos e três inativos, sendo que a
folha de pagamento bruta deste segmento neste mês foi de duzentos e oitenta
e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais com cinco centavos, o número
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de pensionistas é de setenta e dois, sendo que a folha bruta foi de oitenta e
três mil, cento e cinco reais com dezenove centavos, e afastados com custo
para o Fundo no mês de fevereiro é de trinta e três servidores, com uma folha
de pagamento de trinta e oito mil, trezentos e sete reais com noventa e dois
centavos. Já no mês de março o número de inativos subiu para duzentos e
nove, os pensionistas se mantiveram em setenta e dois e os afastamentos
subiram para quarenta e quatro, entre licença de saúde e maternidade,
totalizando uma despesa de folha de pagamento de trezentos e noventa mil,
oitocentos e quarenta reais com noventa e um centavos. A Presidente
disponibilizou os relatórios aos conselheiros para que analisassem os dados e
completou dizendo que a tendência é de mês a mês termos um aumento nas
inativações, pois há muitos pedidos de aposentadoria de professores. A
Procuradoria através do ofício número setenta e um, de dezenove de março do
corrente ano, encaminhou apenas cópia do contrato para recadastramento dos
servidores, que em sua cláusula terceira, do prazo de vigência do contrato, diz
que será de doze meses contados da assinatura, podendo ser renovado por
iguais e sucessivos períodos, mediante assinatura de termo aditivo. O contrato
foi assinado em trinta de julho de dois mil e oito, como não acompanhou o
contrato nenhum termo aditivo, subentende-se que está vencido. A presidente
informou que em contato com a gerente da Caixa Sra. Jussara, a mesma tem
recadastrados quinhentos e poucos servidores, o que significa mais ou menos
um terço dos servidores, o que não representa muito para efeitos do cálculo
atuarial. Com relação a este ponto, deliberou-se por encaminhar outro ofício a
Procuradoria, reiterando o pedido do contrato de Compensação Previdenciária
e certificar-se de que não houve aditivo no de recadastramento. Continuando
com as respostas dos ofícios encaminhados, a Secretária de Administração
através do ofício número cinqüenta e oito, de dezenove de março de dois mil e
doze, responde a questão da notificação de irregularidade atuarial, informando
que a medida tomada foi a determinação do Prefeito de realizar outro Cálculo
Atuarial. A Secretária Municipal de Administração Sra. Miriam Porchetto
Martins, manifestou-se sobre o Cálculo Atuarial através do ofício de número
cinqüenta e nove, de dezenove de março de dois mil e doze, informando que o
cálculo atuarial deste ano será realizado pelo IEM(Instituto de Estudos
Municipais), e que este entregará dentro do prazo previsto. Forneceu cópia do
contrato o qual foi analisado em alguns pontos como: prazo de vigência que é
de cento e vinte dias a contar da sua assinatura, com os seguintes prazos para
as partes: sessenta dias para a contratante fornecer os dados a contratada e
sessenta dias para a contratada apresentar o cálculo atuarial a contratante. A
assinatura foi feita no dia onze de janeiro do corrente ano, ocorre que temos
conhecimento que até poucos dias atrás ainda não tinham sido encaminhados
os dados ao IEM. De posse destas informações a Presidente tomou a liberdade
de ligar para o IEM no dia três de abril, por volta das nove horas da manhã, até
para levar informações atualizadas e confiáveis para a reunião do Conselho a
tarde. Foi atendida pela senhora Viviane que confirmou que até aquele
momento não havia recebido nenhum dado da Prefeitura Municipal, a
Presidente aproveitou a oportunidade para questionar quanto tempo após
estarem de posse dos dados levariam para finalizá-lo, a senhora Viviane
informou que se os dados estiverem todos corretos sem nenhuma
inconsistência em média quinze dias para ficar pronto. Outro ponto que foi
solicitado esclarecimento junto a senhora Viviane é quanto a apresentação dos
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resultados do cálculo, que no contrato faz previsão de ser em Porto Alegre
(cláusula quarta), ela informou que se o município fornecer condução, nada
impede que a apresentação seja em São Lourenço, o que favoreceria ao
Conselho que poderia participar por inteiro. A Presidente informou aos
conselheiros que esta situação era ás nove horas da manhã, mas no final do
turno de trabalho por volta das onze e quinze ligou para o Departamento
Pessoal e a Sra, Nina da Rocha Oliveira confirmou que o dados acabavam de
ser enviados ao IEM. Lamenta-se que o início da realização do cálculo estará
sendo feito quando na realidade já deveria estar finalizado, o gestor João
Knopp confirma que a CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária) do
município já está irregular, mas com validade até treze de agosto do corrente
ano. Após este relato os conselheiros deliberaram por encaminhar ofício a
Secretária de Administração solicitando que a explanação do resultado do
cálculo seja feita aqui em São Lourenço, caso não seja possível que pelo
menos três integrantes do Conselho posam participar da apresentação em
Porto Alegre .Por último através do ofício número sessenta,de dezenove de
março de dois mil e doze, a Secretária de Administração encaminhou as dez
cópias da lei que reestrutura o Fundo. Já o ofício encaminhado ao Prefeito,até
a presente data não recebemos nenhuma manifestação. O Conselho recebeu
um exemplar da revista RPPS do Brasil, a qual trata de assuntos específicos
de interesse dos Fundos. Ficou deliberado que será feita a consulta quanto a
valores da assinatura, para posterior definição. Passamos ao próximo assunto
que é o Regimento Interno do Conselho. A Presidente Martha colocou aos
presentes que conseguiu através da internet alguns modelos de regimento
interno de conselhos de RPPS e que são extensos, sugeriu que se faça uma
reunião específica para dar inicio na construção do nosso. Ficou decidido que a
reunião do dia dezesseis de abril terá apenas como pauta a elaboração do
regimento. Para finalizar a reunião foi informado aos conselheiros do X
Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública com o tema RPPS Agente de
Transformação Social, que se realizará nos dias vinte e três, vinte e quatro e
vinte e cinco de maio próximo, na cidade de Bento Gonçalves. Consultados de
quem teria interesse de participar além do gestor João Knopp, a conselheira
Cássia e a Presidente Martha manifestaram interesse em participar. Os nomes
foram aprovados para que RPPS de São Lourenço do Sul esteja representado
neste Seminário, ficando deliberado encaminhar ofício a Secretária de
Administração solicitando que providencie as inscrições e as diárias para os
conselheiros.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após
lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul- RS, 03 de abril de 2012
Martha Porto Petrucci ( Presidente )
Cláudia Soares Unticeski ( titular )
Cássia Knopp Timm (suplente)
Silvonei Ferreira ( titular)
Márcia Beatriz de Mendonça ( titular )
Inajara Padilha Thurow ( titular )
Cléia Leoni Dröse (titular)
Jocimar Freitas Foster ( titular )
João Eduardo Knopp (Gestor)
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ATA C.P.M. N° 003/2012
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência: Martha Petrucci,
Cláudia Unticeski, Cássia Timm, Márcia Mendonça, Silvonei Ferreira, Inajara
Thurow e Jocimar Forster, juntamente com o gestor financeiro do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor, do município de São Lourenço do Sul,
Sr. João Eduardo Knopp, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia que
constou dos seguintes assuntos: leitura, aprovação e assinatura da ata da
reunião anterior; elaboração do Regimento Interno do Conselho Municipal de
Previdência; assuntos diversos. A Presidente deu início à sessão fazendo a
leitura da ata da sessão anterior, que logo após foi colocada em votação,
sendo aprovada e assinada pelos conselheiros e gestor presentes na data da
referida ata. Dando prosseguimento, passou-se para o ponto elaboração do
regimento interno. Como havia sido deliberado na sessão anterior, hoje só se
trataria deste assunto, sendo distribuído aos conselheiros alguns regimentos de
outros conselhos, para que pudessem servir de sugestão para o nosso. Depois
de dar uma examinada nos modelos, os conselheiros admitiram que estava
difícil de se organizar, pois cada regimento possuía uma estrutura. Diante deste
problema, verificou-se que seriam necessárias muitas sessões até que se
finalizasse uma minuta, mas o objetivo é que se tenha o mais rápido possível o
regimento aprovado, foi então que a Presidente propôs aos conselheiros o
seguinte: Ela por ter mais disponibilidade de tempo, estudaria todos os
modelos de regimento e formataria uma minuta a ser apresentada já na
próxima sessão dia vinte e um de maio, colocado em votação, a proposta foi
aprovada. Passando ao ponto de assuntos diversos, o gestor João informou
que estará participando de um curso preparatório para a realização da prova de
certificação (renovação) promovido pelo IEM (Instituto de Estudos Municipais)
no período de oito a onze de maio do ano corrente em Porto Alegre, incentivou
que outros conselheiros façam a prova de certificação, a Conselheira Cássia
disse que mais adiante pretende se submeter a esta prova, no momento não
tem disponibilidade por estar no final de seu curso de graduação. A presidente
aproveitou para ler parte do parecer atuarial constante do DRAA
(demonstrativo de resultados da avaliação atuarial) de dois mil e onze, onde o
atuário aponta muitas inconsistências no cálculo, principalmente no tange a
falta de informação do tempo de serviço anterior ao ingresso no município, no
mesmo relatório ele recomenda que seja feito urgentemente um levantamento
das informações inconsistentes até a próxima avaliação atuarial. Ocorre que o
cálculo deste ano já está sendo feito sem que estas providências novamente
tenham sido tomadas. Iniciou-se então uma discussão de que forma
poderíamos diminuir esta falta de informações e a Presidente lembrou que o
município está com um processo de Concurso Público em andamento e que
não consta na relação de documentos para a posse comprovante de tempo
anterior. Deliberou-se então encaminhar a Administração requerimento
solicitando que o edital do concurso seja retificado incluindo mais este
documento a ser apresentado no ato da posse, que pode ser certidão do INSS
ou Xerox da Carteira de Trabalho. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
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presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros
presentes.

São Lourenço do Sul, 16 de abril de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Cássia Knopp Timm (suplente)
Márcia Beatriz Mendonça (titular)
Silvonei Ferreira (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
João Eduardo Knopp (gestor)
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ATA C.M.P. Nº 004/2012
Aos vinte e um dias, do mês de maio, do ano de dois mil e doze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência: Martha Porto
Petrucci, Karla Maria Lopes em substituição a titular Claudia Soares Unticeski,
Cássia Knopp Timm, Márcia Beatriz de Mendonça, Cléia Leoni Dröse, Inajara
Padilha Thurow, juntamente com os gestores do Fundo de Aposentadoria e
Pensão do Servidor (FAPS), do município de São Lourenço do Sul, João
Eduardo Knopp e Noemi Corrêa Moreira de acordo com o livro de presenças,
para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos seguintes
assuntos:assinatura dos conselheiros ao livro de presença; leitura e aprovação
da ata da reunião passada; leitura da correspondência recebida e expedida;
apresentação e discussão da minuta do Regimento Interno do CMP;assuntos
diversos. A Presidente iniciou a reunião lendo a ata da reunião anterior, ao
término da leitura, o gestor João informou que não foi possível participar do
curso para realização da prova de certificação, sendo necessário procurar outro
curso, pois está expirando o prazo da vigência, após a ata foi colocada em
votação, sendo a mesma aprovada e assinada pelos conselheiros e gestores
presentes naquela data. Passando para o segundo assunto da pauta, deu
início a leitura dos ofícios que foram encaminhados, ofício n°09, de 18 de abril
de 2012, encaminhado a Secretária de Administração, solicitando que a
apresentação do resultado do cálculo atuarial seja feita em São Lourenço e não
em Porto Alegre como consta no contrato, caso não seja possível que seja
permitida a ida de dois conselheiros mais o gestor a Porto Alegre, ofício n° 10,
de 18 de abril de 2012, também para a Secretária de Administração, solicitando
uma cópia do cálculo atuarial de 2012 assim que o mesmo fique pronto, ofício
n° 11, de 18 de abril de 2012, encaminhado ao Procurador do Município,
reiterando o pedido de cópia do contrato com a Caixa Econômica Federal para
a realização dos processos de Compensação Previdenciária, ofício n° 12, de
18 de abril de 2012, ao Secretário Especial de Gabinete, solicitando a liberação
da conselheira Cássia para participar do X Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública que se realizará em Bento Gonçalves nos dias 23, 24 e 25
de maio, ofício n°13, de 18 de abril de 2012, encaminhado a Secretária de
Administração, solicitando a liberação da Conselheira Cássia e a Presidente
Martha para participar do X Seminário Sul Brasileiro de Previdência Publica
em Bento Gonçalves nos dias 23, 24 e 25 de maio do corrente ano,
providenciando o pagamento das inscrições e diárias para as conselheiras,
ofício n° 14, de 15 de maio de 2012, encaminhado ao Secretário Especial de
Gabinete agradecendo a liberação da conselheira Cássia e ao mesmo tempo
solicitando um carro para levar e buscar o gestor a presidente e a conselheira a
Bento Gonçalves, ofício n° 15, de maio de 2012, encaminhado ao Procurador
do Município,solicitando parecer quanto a legalidade das atas do Conselho
serem digitadas e não mais manuscritas, requerimento protocolado sob n°
4177, de 15 de maio de 2012, solicitando que o município encaminhe a
empresa Premier, responsável pela realização do concurso uma retificação no
edital n° 15/2012, ofício n° 16, de 15 de maio de 2012, encaminhado ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, informando da entrada do requerimento protocolado sob
o n° 4177, e pedindo o seu deferimento no que se pede, ofício n° 17, de 15 de
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maio de 2012, encaminhado ao Secretário da Fazenda solicitando o seguinte:
orçamento do FAPS para o ano de 2012; receita e despesa do FAPS de
novembro de 2011 a abril de 2012; comprovantes de depósito dos repasses
mensais mais a dos acordos no período de novembro de 2011 a abril de
2012;extratos das aplicações financeiras do Fundo dos dois últimos bimestres.
Ao término da leitura das correspondências expedidas a Presidente informou
que não tinha recebido por escrito nenhuma resposta, mas que as liberações
tinham sido aprovadas e que a condução também tinha sido conseguida.
Dando prosseguimento à sessão, a Presidente distribuiu aos conselheiros,
cópia da minuta que foi elaborada com relação ao Regimento Interno do CMP e
propôs que se fosse lendo e discutindo onde houvesse dúvida ou divergência o
que foi aceito. Deu-se inicio a leitura que constou do seguinte: REGIMENTO
INTERNO. TÍTULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art.1°- Fica
reestruturado o Conselho de Administração do Fundo, criado pela Lei n° 2.412,
de 29 de junho de 2000, que se denominará Conselho Municipal de
Previdência e reger-se-á pelo presente Regimento, observadas as normas
fixadas em lei.Art.2°- O Conselho Municipal de Previdência é o órgão superior
de deliberação, normatização e fiscalização.TÍTULOII.DA COMPOSIÇÃO, DO
MANDATO, DA COMPETÊNCIA.CAPÍTULO I.DA COMPOSIÇÃO.Art.3°- O
Conselho Municipal de Previdência terá como membros, pessoas com
formação em nível superior, sendo:I – 2 (dois) servidores representantes do
Poder Executivo indicados, com seus respectivos suplentes pelo Prefeito do
Município.II – 4 (quatro) servidores representantes dos segurados e
beneficiários do Regime Municipal de Previdência Social. Sendo 2 (dois)
representantes dos segurados em atividade e 2 (dois) segurados
representantes dos servidores aposentados e pensionistas, eleitos com seus
respectivos suplentes entre seus pares na forma do regulamento;III – 1 (um)
servidor representante do Poder Legislativo com seu respectivo suplente,
indicado pelo Chefe do Poder Legislativo.CAPÍTULO II.DO MANDATO.Art.4° O mandato dos membros do Conselho Municipal de Previdência será de 2
(dois) anos, admitida uma única recondução. Os membros do Conselho
Municipal de Previdência serão nomeados através de Decreto pelo Prefeito
Municipal. Art.5°- O mandato de conselheiro é privativo de servidor público,
ativo ou inativo ou de pensionista do município. Art.6°- O exercício da função
de Conselheiro é gratuito e se constitui em serviço público relevante. (foi
sugerido alterar, instituindo jetom ou gratificação de presença). Art.7°- Os
membros do Conselho Municipal de Previdência não são destituíveis ad nutum,
somente podendo ser afastados de seus cargos, depois de condenados em
processo administrativo de responsabilidade, instaurado pelo Prefeito do
Município ou em caso de vacância. Entenda-se por vacância: I- a decorrente da
ausência não justificada em 3 (três) reuniões consecutivas ou em 4 (quatro)
intercaladas num mesmo ano. O comparecimento do seu suplente supre a falta
de justificativa de ausência do titular; II- renúncia; III- falecimento. Art.8°- O
Conselho Municipal de Previdência será presidido por membro eleito em
votação realizada entre seus integrantes, que será substituído em suas
ausências e impedimentos, por membro para tanto designado pelo Presidente,
por período não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Parágrafo Único- O
mandato do Presidente também será de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzido uma única vez, por igual período.CAPÍTULO III.DA
COMPETÊNCIA.Art.9° - Compete ao Conselho Municipal de Previdência:I –
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Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do Regime Próprio de Previdência
Social.II – apreciar e aprovar, observando a legislação de regência, as
diretrizes e regras relativas à aplicação dos recursos econômico-financeiros do
Regime Próprio de Previdência Social, à política de benefícios e à adequação
entre os planos de custeio e de benefícios;III – deliberar sobre a alienação ou
gravame de bens integrantes do patrimônio imobiliário do Regime Próprio de
Previdência Social;IV – decidir sobre a aceitação de doações, cessões de
direitos e legados com encargos que resultem compromisso econômicofinanceiro para o Regime Próprio da Previdência Social;V – definir as
competências e atribuições do Gerente de Previdência;VI – acompanhar,
avaliar e sugerir em relação à gestão operacional econômica e financeira dos
recursos do Regime Próprio de Previdência Social;VII – apreciar e aprovar,
anualmente, os planos e programas de benefícios e custeio do Regime Próprio
de Previdência Social;VIII – apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do
Regime Próprio de Previdência Social;IX – acompanhar e apreciar, mediante
relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e
orçamentos do Regime Próprio de Previdência Social;X – acompanhar e
fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de
Previdência Social;XI – apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas;XII – elaborar e aprovar seu regimento interno, do Conselho
Fiscal e suas alterações;XIII – expedir instruções necessárias à devolução de
parcelas de benefícios indevidamente recebidos;XIV – deliberar sobre os casos
omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência
Social;XV – apreciar o DRAA a ser enviado anualmente ao Ministério da
Previdência Social. TÍTULO III. DOS DIREITOS E DEVERES. CAPÍTULO
I.DOS DIREITOS.Art.10- São direitos dos Conselheiros:I- Usufruir
excepcionalmente de uma tolerância de 10(dez) minutos do início previsto a
sessão;II- participar das discussões e deliberações do plenário; III- votar e ser
votado na eleição para Presidente do CMP;IV- apresentar proposições;Vrenunciar ao mandato;VI- justificar o voto;VII- solicitar afastamento do
mandato.VIII- ter acesso a toda documentação das operações efetuadas pelo
FAPS, inclusive extratos bancários das agencias onde os recursos do fundo
estão aplicados e sempre que necessário, os conselheiros poderão solicitar
que se faça auditoria no fundo.CAPÍTULO II.DOS DEVERES. Art.11- São
deveres dos Conselheiros: I- Comparecer à hora marcada nos dias designados
para as sessões; II- comunicar previamente sua ausência a sessão, de
preferência 24 (vinte e quatro) horas antes, ao seu suplente e ao secretário do
Conselho, com a devida justificativa que será acostada na ata;III- respeitar e
fazer cumprir este Regimento; IV- informar e justificar a renuncia do mandato
através de requerimento, protocolado, endereçado ao Presidente do Conselho
Municipal de Previdência;V- Assinar a presença em livro próprio, bem como, as
atas;VI-analisar com minúcia as contas do FAPS, acompanhando os registros
de receita e despesa, bem como, toda documentação que lhe for
apresentada;VII- manter seu cadastro atualizado (endereço, telefone, e-mail)
junto à secretaria do Conselho.TÍTULO IV.DO FUNCIONAMENTO.CAPÍTULO
I.DO PLENÁRIO.Art.12- O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho
Municipal de Previdência constituído pela reunião de seus membros, na forma
estabelecida neste Regimento.Art.13- O Conselho deliberará pela maioria
absoluta ou simples dos votos de seus membros. §1° Entende-se por maioria
absoluta o número de 04(quatro)conselheiros;§2° Entende-se por maioria
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simples, 50% (cinqüenta por cento) mais um dos conselheiros, presentes; §3°
Dependerá de aprovação da maioria absoluta dos conselheiros as matérias
que tratem de eleição para Presidente, perda de mandato de conselheiro,
autorização de alienação de bens imóveis ou o gravame daqueles integrantes
do patrimônio do FAPS, aprovação da política de investimentos dos recursos
financeiros do RPPS.§4° As demais deliberações serão aprovadas por maioria
simples.CAPÍTULO II.DAS SESSÕES PLENÁRIAS. Art.14- As sessões do
Conselho Municipal de Previdência serão: I- Ordinária. II- Extraordinária.
§1°- As sessões ocorrerão somente em dias úteis e em horário de expediente.
§2°- Os dias e horários das sessões ordinárias do Conselho Municipal de
Previdência serão definidos em um calendário a ser fixado na primeira sessão
de cada ano, devendo constar em ata. §3°- Após a definição do calendário, a
(o) secretária (o), deverá reproduzir o mesmo, em número igual ao da
composição do Conselho (titulares e suplentes) e ser entregue aos mesmos, na
sessão imediatamente seguinte a da definição do calendário.§4°- Ao ser
entregue o calendário aos conselheiros, a (o) secretária (o) deverá colher
assinatura de recebimento. Somente a (o) secretária (o) entrará em contato
telefônico, caso haja necessidade de ser alterada alguma data deste
calendário. Art.15- As sessões ordinárias e extraordinárias serão abertas com a
presença da maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de
Previdência. Art.16- Na falta de número legal para a instalação do plenário,
proceder-se-á dentro de 15(quinze) minutos nova verificação do quorum, e não
existindo número legal será declarada suspensa, devendo ser lavrada ata
declaratória da sessão, constando o nome dos Conselheiros que
compareceram. Art.17- O Conselho Municipal de Previdência deverá reunir-se
ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que se fizer
necessário. Art.18- A duração das sessões tanto ordinárias ou extraordinárias
não ultrapassarão a duas horas e meia. Art.19- As sessões plenárias são
públicas, sendo permitida a participação dos interessados, apenas como
ouvintes. Art.20- O Conselho Municipal de Previdência poderá convidar
entidades, técnicos, especialistas, autoridades ou ainda funcionários ligados a
matéria em discussão, a fim de dirimir dúvidas dos Conselheiros. Art.21- Os
Conselheiros Suplentes serão convidados a participar das sessões, tendo
direito a se manifestar nas discussões em pauta. O direito a voto, somente se o
titular não estiver presente. Art.22- Colhidas as assinaturas dos Conselheiros
em livro próprio de presenças, que deverá conter: data da sessão, nome
completo do conselheiro, condição (titular ou suplente), segmento (executivo,
segurados e beneficiários, legislativo) e assinatura, e confirmada a existência
de número legal, o Presidente declarará aberta a sessão que deverá obedecer
a seguinte ordem: I-Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
II- Assinatura da ata pelos Conselheiros que estavam presentes a sessão; IIILeitura de avisos, correspondências expedidas e recebidas;IV- Leitura,
discussão e aprovação da ordem do dia; V- Assuntos de ordem geral, não
previstas no expediente do dia, ventilados por imposição das circunstancias;VIEncaminhamentos; VII- Encerramento da sessão.CAPÍTULO III.DA CONVOCAÇÃO.
Art.23- A convocação para as sessões ordinárias será através da entrega do
calendário, mediante assinatura de recebimento e reforçadas através de e-mail.
§1°- Para os suplentes, a entrega do calendário terá caráter de convite para
participar das sessões. §2°- A convocação para sessão extraordinária deverá
ser feita por escrito e com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência,
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devendo constar a matéria a ser discutida e votada.
§3°- A sessão
extraordinária poderá ser feita por convocação do Presidente ou por maioria
absoluta de seus membros. CAPÍTULO IV. DOS DEBATES. Art.24- Os debates
processar-se-ão segundo os princípios da ordem e da urbanidade. Art.25- O
Presidente pode suspender a sessão a bem da ordem dos trabalhos e intervir
nos debates, para esclarecimento sobre as respectivas matérias. Art.26Qualquer Conselheiro pode solicitar um aparte a qualquer orador, desde que
este consista. Art.27- Os Conselheiros deverão se ater somente a matéria em
debate. CAPÍTULO V. DA ORDEM DO DIA. Art.28- A ordem do dia destina-se
a discussão encaminhamento e votação de proposições, pareceres e outros
assuntos sujeitos a deliberação do Plenário. Art.29- A ordem do dia poderá ser
alterada ou acrescida de matéria nova a requerimento de Conselheiro e
aprovada pelo Plenário. CAPÍTULO VI. DA VOTAÇÃO. Art.30- A votação será
aberta, exceto quando algum Conselheiro solicitar o contrário, devendo o
pedido ser apreciado pelo Plenário. Art.31- Cada Conselheiro tem direito a
voto, cabendo ao Presidente o “voto de qualidade”, este somente no caso de
empate nas votações. Art.32- Os Conselheiros podem abster-se de votar ou
julgar-se impedidos, devendo para tanto, justificar as razões para a não
votação da matéria que constará em ata. CAPÍTULO VII. DAS ATAS. Art.33Das sessões do Conselho Municipal de Previdência serão lavradas atas, que
conterão: I- Dia, mês, ano, hora de abertura; II- Nome dos Conselheiros
presentes e dos órgãos e entidades que por ventura participarem da sessão;
III- Exposição sumária do expediente e demais assuntos tratados; IVDeliberações tomadas pelo Conselho; V- As declarações de voto por parte dos
Conselheiros quando houver. Art.34- A ata da sessão do Conselho será
digitada e após aprovação, recebe as assinaturas dos Conselheiros que
estiveram presentes a sessão. CAPÍTULO VII. DAS DELIBERAÇÕES. Art.35As deliberações do Conselho serão efetivadas através de encaminhamentos de
ofícios, indicações, pareceres ou resoluções.§1°- Os ofícios, indicações,
pareceres e resoluções devem ser numerados, por ordem cronológica com
indicação do respectivo ano. §2°- As resoluções do Conselho deverão ser
publicadas na página da Prefeitura Municipal, www.saolourencodosul.rs.gov.br
e vigorarão a partir da data que nas mesmas forem indicadas. §3°- Os ofícios,
indicações, pareceres e resoluções devem ser arquivados pela (o) secretária
(o) do Conselho em arquivo próprio. TÍTULO V. DAS ATRIBUIÇÕES DO
PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO CONSELHO. CAPÍTULO I. DAS
ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE. Art.36- São atribuições do Presidente do
Conselho Municipal de Previdência: I- Presidir as sessões plenárias, tomando
parte nas discussões e votações no caso de empate (voto de qualidade); IIConvocar sessões extraordinárias; III- Assinar a correspondência oficial do
Conselho; IV- Assinar cheques juntamente com o ordenador de despesa. VRepresentar o Conselho em solenidades e zelar pelo seu valor; VI- Informar
aos demais Conselheiros sobre a renúncia de algum dos membros; VIIConvocar o suplente do membro nato para assumir o mandato, no caso de
vacância por afastamento ou perda do mandato do membro efetivo; VIIIPrestar informações sobre assuntos pertinentes ao CMP a qualquer órgão que
as solicite; IX- Promulgar as resoluções do Conselho; X- Indicar o Secretário do
Conselho. CAPÍTULO II. DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO. Art.37- São
atribuições do Secretário do Conselho Municipal de Previdência: I- Secretariar
as
sessões plenárias
do
Conselho Municipal de Previdência,
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responsabilizando-se pela lavratura e leitura da ata; II- Cientificar o Conselheiro
suplente quando o titular comunicar previamente sua ausência; III- Ler os
expedientes para conhecimento ou deliberação do plenário; IV- Receber e se
responsabilizar pela elaboração da correspondência oficial do Conselho,
submetendo-a ao conhecimento apreciação e aprovação do Presidente; VTomar votos com as anotações pertinentes; VI- Organizar com o Presidente o
relatório anual das atividades do Conselho; VII- Colher as assinaturas dos
Conselheiros nos livros de presença e de ata; VIII- Responsabilizar-se pela
numeração dos ofícios, indicações, pareceres e resoluções; IX- Providenciar a
publicação das resoluções expedidas pelo Conselho; X- Manter sempre
organizado e atualizado os arquivos do Conselho. TÍTULO VI. DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS. Art.38- O Presidente do Conselho indicará
a (o) secretária (o), que poderá ser um Conselheiro ou um servidor da
municipalidade para exercer esta função, sendo condição possuir como grau
de escolaridade mínimo o ensino médio. Art.39- As propostas de alteração total
ou parcial deste Regimento Interno deverão ser apreciadas em sessão
extraordinária do plenário.§1°- As propostas de alterações deverão ser
encaminhadas à Presidência por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias
úteis da sessão extraordinária. §2°- Para que este Regimento seja alterado
será necessário voto favorável da maioria absoluta dos membros que integram
o Conselho Municipal de Previdência. Art.40- Os órgãos governamentais
deverão prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado
cumprimento das competências do Conselho Municipal de Previdência,
fornecendo, sempre que necessário, os estudos técnicos correspondentes. Art.
41- Para realizar satisfatoriamente suas atividades, o Conselho Municipal de
Previdência pode solicitar, a qualquer tempo, a custo do Regime Próprio de
Previdência Social, a elaboração de estudos e diagnósticos técnicos relativos a
aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais, sempre que
inerentes a assuntos de sua competência. Art.42 Incumbirá à Administração
Municipal proporcionar ao CMP os meios necessários ao exercício de suas
competências. Após a leitura e discussão de todos os pontos do Regimento
Interno ficaram apenas dois pontos para a sessão seguinte a instituição da
gratificação por freqüência e verificar a legalidade da ata digitada. No ponto de
assuntos diversos discutiu-se a necessidade de se agendar uma audiência com
o Prefeito Municipal juntamente com a Secretária de Administração e o da
Fazenda, para tratar de assuntos de interesse do Conselho e do Executivo.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão sendo lavrada a
ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul- RS, 21 de maio de 2012
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Karla Maria Lopes (suplente)
Cássia Knopp Timm (suplente)
Márcia Beatriz de Mendonça (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Cléia Leoni Dröse (titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Corrêa Moreira (Gestora)
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ATA CPM N° 005/2012
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência: Martha Petrucci,
Cláudia Unticeski, Cássia Timm, Cléia Leoni Dröse, Inajara Padilha Thurow,
juntamente com os gestores financeiros do Fundo de Aposentadoria e Pensão
do Servidor, do município de São Lourenço do Sul, Sr. João Eduardo Knopp e
Noemi Corrêa Moreira, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura,
aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; informes; leitura da
correspondência expedida e recebida; Análise dos documentos encaminhados
pela Secretaria da Fazenda;assuntos diversos. O conselheiro Jocimar não se
fez presente a esta sessão, pois está em licença paternidade. A Presidente deu
início à sessão, solicitando aos conselheiros e gestores que assinassem o livro
de presenças, logo após deu início a leitura da ata da sessão anterior, sendo
colocada em votação, e a mesma foi aprovada e assinada pelos conselheiros e
gestores presentes na data da referida ata. Dando prosseguimento à sessão, a
Presidente lamentou informar que a Conselheira Maria Tereza Petry faleceu no
dia dois de junho, de uma parada cardíaca. Diante deste fato, se faz necessário
encaminhar ofício ao SIMUSSUL, solicitando que indique outro servidor para
fazer a substituição. A Presidente passou a fazer a leitura da correspondência
recebida, ofício n° 135/2012 da SEG/GP do senhor Procurador Geral do
Município, emitindo o parecer que solicitamos quanto a legalidade das atas
serem digitadas. Após a leitura de todo o parecer, ficou claro de que não há
impedimento em se adotar a digitação, porém devem-se cumprir alguns
requisitos além dos que já estamos adotando, como: as páginas deverão ser
numeradas em ordem crescente ata após ata; definir um layout para a ata, pois
ajuda a manter a identidade visual do documento; após um número significativo
de atas deverão ser encadernadas. Ficou deliberado que vamos adotar estas
recomendações, quanto ao layout da ata, ficou definido que todas as atas
serão em papel A4, iremos manter o formato de texto corrido, em um único
parágrafo, a letra a ser adotada será a arial e a fonte será a de número doze, e
após aproximadamente cem páginas, deverá ser encaminhada para
encadernação. Estas decisões serão inseridas no Regimento Interno. Próximo
assunto a ser tratado foi a análise dos extratos das aplicações financeiras nos
três bancos, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Econômica Federal, bem como,
os balancetes de receita e despesa. A Presidente passou para os presentes as
pastas com os relatórios para que pudessem ser analisados. Os gestores
Noemi e João, aproveitaram a oportunidade e comentaram que algumas
aplicações não estão rendendo bem, havendo a necessidade de talvez trocar,
ocorre que com a venda da folha de pagamento para o Banrisul, consta no
contrato uma cláusula que no mínimo cinquenta por cento dos recursos do
Fundo obrigatoriamente devem permanecer em aplicações daquele Banco.
Com estas informações os conselheiros acharam por bem solicitar a
Administração cópia deste contrato para que se possa conhecê-lo melhor e
verificar se não existe(m) outra(s)cláusulas que envolvam o Fundo, prazo de
validade deste contrato, ou outra informação que seja de interesse do
Conselho, até para que se haja outra venda de folha de pagamento não conste
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este tipo de cláusula. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que
após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

São Lourenço do Sul, 18 de junho de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Cássia Knopp Timm (suplente)
Cléia Leoni Dröse (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
João Eduardo Knopp (gestor)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
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ATA CPM N° 006/2012
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, as quatorze horas
e vinte minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência:
Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Inajara Padilha Thurow,
Márcia Beatriz de Mendonça juntamente com a gestora financeira do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor, do município de São Lourenço do Sul,
Sra. Noemi Corrêa Moreira, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura,
aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; informes; entrega de lista
contendo todos os dados de todos os Conselheiros; entrega de uma planilha
aos conselheiros contendo todos os investimentos do fundo;
leitura da
correspondência expedida e recebida; Apresentação de uma idéia para o
logotipo do Fundo; apresentação dos relatórios dos comprovantes de repasse
das contribuições da parte dos servidores, patronal e das parcelas dos acordos
de dois mil e quatro e dois mil e cinco; assuntos diversos. Os conselheiros
titulares Silvonei Ferreira, Cléia Dröse e Jocimar Forster não justificaram suas
ausências. Já o gestor João Eduardo não se fez presente, pois está em gozo
de férias. A Presidente deu início à sessão, solicitando aos conselheiros e
gestora que assinassem o livro de presenças, logo após, deu início a leitura da
ata da sessão anterior, sendo colocada em votação, e a mesma foi aprovada
sem ressalvas e assinada pelos conselheiros e gestores presentes na data da
referida ata. Dando prosseguimento à sessão, a Presidente passou para o
ponto da pauta relativo aos informes. Comunicou aos presentes que participou
no dia vinte e oito de junho, na cidade de Pelotas, de um seminário promovido
pela Superintendência Regional do Banrisul sobre o cenário econômico e
apresentação de dois novos produtos oferecidos pela instituição destinados
aos RPPS. Outro informe relatado pela Presidente foi que, usou parte de seu
período de férias, para organizar a documentação antiga do Fundo, que
encontrava-se encaixotada nas dependências do prédio onde funciona o
Instituto Geral de Perícias. Em meio a tantos papeis, ficou surpresa ao
encontrar cópias de regimentos internos, tanto da época do COADFAASPS,
como do COADFAPS. A surpresa se deu em função de todas as pessoas a
quem se perguntou, terem dito que não existia regimento interno do Conselho.
O próximo informe dado, foi o convite que o Conselho recebeu da agencia do
Banco do Brasil de São Lourenço, para participar de uma explanação dos
serviços que a Instituição pode oferecer aos RPPS, estiveram presentes o
gestor João, os conselheiros, Cássia Knopp Timm, Silvonei Ferreira, Inajara
Thurow, Jocimar Forster e a Presidente. Foi entregue aos presentes, vasto
material informativo para que fosse analisado e quem sabe mais adiante se
utilizar destes serviços. O outro informe seria fazer o relato e uma análise da
audiência que o Fundo teve com o Prefeito Municipal e a Secretária de
Administração, no dia dezenove de julho, que contou como se fosse a reunião
ordinária do Conselho daquele mês. Ocorre que os Conselheiros que não
puderam se fazer presentes na audiência também não se encontram hoje, a
Presidente colocou em votação pular este ponto, deixando para ser analisado
na próxima sessão, por unanimidade foi aceita a sugestão. Outra informação
dada pela Presidente é que está prevista a participação da gestora Noemi e a
Presidente no Encontro Estadual de RPPS promovido pela DPM e IEM no dia
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15 de agosto em Porto Alegre, também neste mês a participação dia vinte e
sete e vinte e oito, em Porto Alegre, de um Seminário Técnico, promovido pela
AGIP com o tema, SIPREV - Gestão Social, é um software gratuito do
Ministério da Previdência Social
com várias funcionalidades, e ainda
dependendo de autorização a participação no curso promovido pelo IEM, em
Porto Alegre, nos dias doze e treze de setembro, sobre a Formação e
Capacitação do Comitê Financeiro, determinação do MPS através da Portaria
170 deverá ser instituído até outubro de 2012 , caso não seja comprovada a
constituição é passível de cancelamento da CRP. A Presidente informa que
desde o dia 14 de agosto, o Município está com a CRP cancelada, o item
equilíbrio financeiro atuarial está irregular, pois o município foi notificado com
relação a este ponto e dado prazo para a regularização, a certidão tinha
validade até o dia treze de agosto, como não regularizaram até aquela data, dia
quatorze foi cancelada. A Presidente informou que em breve o Conselho terá
uma sala, irá funcionar no mesmo prédio da Junta Militar, Instituto Geral de
Perícias, Fundo de Assistência a Saúde do Servidor – FASS e Comissão de
Sindicância e Processo Administrativo, precisa fazer uma divisória e comprar a
mesa, cadeiras e um armário para guarda da documentação do Fundo, já foi
autorizado pela Secretária de Administração. A Presidente relata que durante o
período em que estava de férias, recebeu uma ligação do gestor João,
informando que a Secretária de Administração em exercício, havia
encaminhado um memorando solicitando parecer do Conselho quanto a forma
de pagamento das diferenças a serem pagas aos aposentados por invalidez,
em decorrência da Emenda Constitucional número setenta. Para que fosse
possível incluir na folha de pagamento de agosto, precisava ser respondido até
no máximo dia quinze de agosto, diante desta situação e até porque presumi
que não haveria oposição do Conselho em autorizar o pagamento em uma
única parcela, autorizei, uma vez, que é direito do servidor e havia
disponibilidade financeira. Os Conselheiros também foram informados que em
contato com a gerente da Caixa Econômica Federal, Sra. Jussara, foram
localizados alguns documentos com relação ao contrato que a municipalidade
efetuou para o encaminhamento dos processos de Compensação
Previdenciária, os quais, serão analisados para ver se tomamos pé da
situação. O último informe é que já foi encaminhada a AGIP a ficha de filiação
do FAPS com esta Entidade. Terminado o relato dos informes passou-se para
o próximo ponto que foi a entrega da lista de toda a composição do Conselho
com dados como telefone, e-mail, segmento, se é titular ou suplente, para
facilitar a comunicação entre os conselheiros e os gestores. Também foi
entregue uma planilha, contendo todos os investimentos do Fundo nas três
instituições financeiras, Banrisul, Banco do Brasil e Caixa, para que os
conselheiros possam acompanhar a rentabilidade mês a mês e o saldo atual de
cada aplicação, a partir do mês seguinte as atualizações serão passadas por email. A Presidente relatou aos presentes, que solicitou ao seu amigo e artista
plástico Zil, que pensasse em um logotipo que representasse o objetivo do
Fundo, que é angariar recursos para assegurar os proventos de aposentadoria,
pensão e benefícios, e hoje está apresentando para análise e votação dos
membros do Conselho. O desenho apresentado é um cofrinho em forma de
porquinho, com a sigla FAPS escrita ao longo do corpo do porquinho. Após o
desenho ter sido analisado os membros do Conselho aprovaram, ficando
apenas ser decidido na próxima sessão, que cores serão usadas no logotipo.
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Passando ao outro ponto, foram apresentados aos Conselheiros os
comprovantes de repasse e recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes
das contribuições, aporte de recursos e débitos de parcelamento de novembro
de dois mil e onze até junho de dois mil e doze. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos
membros presentes.

São Lourenço do Sul, 20 de agosto de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Márcia Beatriz de Mendonça (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
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ATA CPM N° 007/2012
Aos dezessete dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e doze, as
quatorze horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência:
Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Inajara Padilha Thurow,
Márcia Beatriz de Mendonça, Jocimar Freitas Forster, juntamente com os
gestores financeiros do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, do
município de São Lourenço do Sul, Noemi Corrêa Moreira e João Eduardo
Knopp, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e
assinatura da ata da reunião anterior; informes (audiência com o Prefeito
Municipal e Secretária Municipal de Administração, situação da CRP do
município, cursos freqüentados); correspondência recebida e expedida;
indicação de servidores para integrar o Comitê Financeiro; Pauta de
reivindicações do Conselho aos candidatos a Prefeito; escolha das cores para
o logotipo do Conselho. Verificado existência de quorum a Presidente deu
início à sessão solicitando aos presentes que assinassem o livro de presenças.
Em seguida iniciou a leitura da ata anterior, ao término, colocou em votação,
sendo a mesma aprovada e assinada pelos conselheiros e gestor. Passando
para o próximo ponto que são os informes, a Presidente lembrou que tinha
ficado definido na sessão anterior que a pauta de reivindicações encaminhada
ao Exmo. Sr. Prefeito, seria lida nesta sessão, que constou dos seguintes
pontos: Liberação de conselheiros e gestores por parte dos Secretários para
participação em cursos de aperfeiçoamento, treinamentos etc,,,; Em caso do
município se utilizar novamente da venda da folha de pagamento dos
servidores, respeitarem no contrato o que segue: - Em hipótese alguma,
vincular percentual de recursos do FAPS, em manutenção de contas da
Instituição Financeira vencedora da referida venda;fazer constar a portabilidade
em relação aos consignados e conta corrente dos servidores; repassar ao
FAPS, o valor correspondente a proporcionalidade da folha dos servidores
inativos e pensionistas, obtido na negociação da venda da folha. Urgente
aquisição de software para o Departamento De Pessoal, referente a cálculo de
aposentadorias.FAPS solicita associar-se a AGIP (Associação Gaúcha de
Instituições de Previdência Publica); Abertura de conta bancária para depósito
mensal da Taxa de Administração;Concessão de um espaço (janela) na página
da Prefeitura para o FAPS;Cálculo Atuarial- Prazo de Execução - que seja
respeitado a data de 31 de março de cada ano;- retomada do recadastramento
de servidores;- retomada dos processos de compensação previdenciária;instituição a partir de 2013 do Plano de Amortização do Passivo Atuarial,
conforme orientação dos atuários, tanto da Caixa como do IEM. - Autorização
para diversificação de investimentos. Foi colocado aos conselheiros que não se
fizeram presentes a audiência, que o Sr. Prefeito Municipal elogiou a atuação
do Conselho, disse que estávamos tendo uma conduta bem profissional.
Aparentemente concordou com os pontos apresentados só se manifestou com
maior indignação em relação à questão do equilíbrio financeiro e atuarial,
disse que não acha justo ter que instituir uma contribuição suplementar, que
entende que não faltarão recursos ao fundo para garantir os pagamentos aos
aposentados e pensionista, bem como os benefícios. Será encaminhado ofício
ao gabinete do Prefeito, solicitando que informe através de ofício também,
quais os pontos da pauta foram aceitos para que o Conselho possa tomar as
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providências cabíveis. Outro informe é com relação à Certidão de Regularidade
Previdenciária(CRP), desde o dia quatorze de agosto está cancelada em
virtude da não regularização do equilíbrio financeiro e atuarial e o não
lançamento do DRRA no site do Ministério da Previdência Social, este último,
já foi regularizado. Quanto ao outro, se o município quiser ter a CRP
novamente, terá que tomar uma decisão, encaminhar ao Legislativo projeto de
lei, instituindo a contribuição suplementar ou a segregação de massa, teremos
que aguardar para saber o que vão decidir. A Presidente lembrou que no início
do ano, mais precisamente no dia vinte e quatro fevereiro, foi encaminhado ao
Executivo ofício número quatro do Conselho, solicitando informações com
relação à(s) medida(s) que o município estava tomando sobre a notificação de
número quinhentos e doze, que tratava justamente deste assunto. Foi-nos
respondido que se tratava de uma defesa técnica e que, portanto não competia
ao Conselho. Foi informado aos Conselheiros que no dia 15 de agosto, a
gestora Noemi e a Presidente participaram em Porto Alegre, do XI Encontro
Estadual de Regimes Próprios de Previdência, promovido pela DPM, também
dia vinte e sete e vinte e oito de agosto em Porto Alegre, a gestora, a
Presidente e a servidora Mariângela Damasceno Ribeiro, se fizeram presentes
ao curso promovido pela AGIP sobre o SIPREV- Gestão Social, programa
gratuito do MPS para a gestão dos regimes próprios, com uma série de
funcionalidades que irá agilizar a emissão de certidões, possibilidade de
realizar sensos e recadastramento de servidores, cruzamento de dados entre
regimes, enfim, não tem porque o município não aderir. Terminado os informes,
passou-se a leitura da correspondência expedida e recebida. Como ficou
acertado que consideraríamos a audiência com o Exmo Sr. Prefeito Municipal
como a sessão ordinária do mês de julho, não foi lida a correspondência
expedida entre o período da sessão de junho até a sessão de agosto. Por um
lapso, na sessão de agosto também não foi lida o que passo a fazer agora.
ofício n° 18, de vinte e cinco de junho, encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, solicitando uma audiência com o Conselho; ofício n° 19, de vinte e
cinco de junho, encaminhado a Secretária Municipal de Administração,
solicitando cópia do contrato de venda da folha de pagamento dos servidores
ao Banrisul;ofício n°20, de vinte e cinco de junho, encaminhado ao Secretário
Municipal da Fazenda, solicitando uma série de informações tais como: valor
correspondente aos 2% de taxa administrativa para o ano de 2012;informar se
há conta específica para o depósito da taxa administrativa; discriminar mês a
mês (novembro/2011 a maio/2012) valor correspondente aos 11% de
contribuição dos servidores e o da parte patronal, bem como, os comprovantes
de depósitos no mesmo período.;reiterar o pedido dos comprovantes de
depósito referente aos dois acordos no período de novembro de 2011 até abril
de 2012, informando a qual parcela corresponde;documentação comprobatória
a que se referem os seqüestros de valores nas contas do Fundo, no período de
novembro/2011 a maio/2012; ofício n°21, de vinte e cinco de junho,
encaminhado ao SIMUSSUL, solicitando a substituição da conselheira Maria
Teresa Petry em virtude de seu falecimento; ofício n°22, de dezenove de julho,
encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, contendo a pauta de
reivindicações, que já foi lida no início da sessão; ofício n°23, de vinte e seis
de julho, encaminhado a Secretária de Administração substituta, solicitando
autorização para que a Presidente e a Gestora Noemi participem do XI
Encontro Estadual sobre RPPS, no dia quinze de agosto em Porto Alegre,
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promovido pela DPM e também permissão para que a Presidente, a gestora
Noemi e a servidora Mariangela Ribeiro, participem nos dias vinte e sete e vinte
e oito de agosto, do Simpósio Técnico sobre o SIPREV/Gestão Social,
promovido pela AGIP, em Porto Alegre; ofício n°24, de trinta de julho,
encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando que encaminhe por
escrito, através de ofício, os pontos da pauta que foram aprovados; ofício
n°25, de trinta de julho, encaminhado ao SIMUSSUL, informando que a
servidora Renata Azambuja não pode substituir Maria Tereza Petry, pois esta
era inativa, e Renata é ativa, devendo ser respeitados os devidos segmentos;
Mem n°02, de dezessete de agosto, encaminhado a Procuradoria,
respondendo aos questionamentos feitos pelo Ministério Público, sobre o
processo n° 067/1.03.0004323-0; Mem. n°05, de vinte e nove de agosto,
encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, solicitando a retirada de
documentos referentes ao Fundo, que se encontram guardados no arquivo do
Prédio Central; ofício n°26, de trinta de agosto, encaminhado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, solicitando que o Conselho através da Presidente, da
gestora e da funcionária Mariângela, lhe apresentasse resumo do curso sobre
o sistema SIPREV- Gestão Social; Mem.n°07, encaminhado a Secretaria
Municipal de Administração, solicitando autorização para realização de
orçamento para aquisição de mobiliário para o Conselho; ofício n°27, de trinta
e um de agosto, encaminhado ao Secretário Especial de Gabinete, solicitando
autorização para que a servidora Cássia Timm, participe de um curso em Porto
Alegre nos dias 12 e 13 de setembro, promovido pelo IEM com o tema:
Formação e Capacitação do Comitê de Investimentos dos RPPS; ofício n° 28,
de quatorze de setembro, encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
colocando o interesse do Conselho em participar das discussões com relação
a(s) medida(s) a ser (em) tomada(s) para regularizar o equilíbrio financeiro e
atuarial, que ainda se mantém irregular; Encerrada a leitura da
correspondência expedida a Presidente passou a realizar a da correspondência
recebida. E-mail do dia quinze de junho, recebido da gerente da Caixa
Econômica Federal, Sra. Jussara Severo, encaminhando informe n° 38 da
Caixa, rentabilidade dos fundos caixa para RPPS superam metas atuariais nos
primeiros 5 meses de 2012; Mem.n°130, de vinte e seis de junho,recebido do
Gestor João, informando que não obteve autorização para participar de um
seminário técnico promovido pelo Banrisul em Pelotas no dia 28 de junho;
Mem. n°131 de vinte e sete de junho, recebido do Gestor João informando que
caso continuem não permitindo a participação dos gestores em cursos,
treinamentos, seminários técnicos, os mesmos não se responsabilizarão
quanto a tomada de decisão que venha afetar o desempenho dos
investimentos; A audiência com o Prefeito foi agendada através de telefone,
para o dia dezenove de julho através do Secretário Especial de Gabinete;
Mem. n° 223, da SMA, do dia quatro de julho, encaminhado a cópia do
contrato com o Banrisul da venda da folha de pagamento dos servidores;
Mem. n°226, da SMA, do dia cinco de julho, encaminhando cópia do cálculo
atuarial; e-mail recebido da CGAAI/MPS, do dia doze de julho, contendo
notificação n° 623 com relação as inconsistências nas informações enviadas no
demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos DAIR; ofício n°
262, do dia 18 de julho, do SIMUSSUL, indicando a servidora Renata
Azambuja para substituir Maria Teresa Petry; e-mail do dia 24 de julho da
gerente da Caixa Sra. Jussara Severo, encaminhando orientações com relação
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a portaria do MPS n° 170, mais o boletim da Caixa sobre RPPS de junho;
Mem. n°272, da SMA, do dia primeiro de agosto, solicitando a manifestação do
Conselho quanto a forma de pagamento de diferenças a inativos e pensionistas
de acordo com a EC n°70/2012; cópia de documento da Promotoria de Justiça
encaminhado pela Procuradoria Geral do Município, no dia dezesseis de
agosto, acerca do processo de n°067/1.03.0004323-0; e-mail, do dia dezesseis
de agosto, encaminhado pela superintendência sul material publicitário do
Fundo de Investimento Imobiliário que o Banrisul acabou de lançar; Mem. n°
319, SMA do dia de três de setembro comunicando a autorização para a
retirada dos documentos do RPPS que estão guardados no arquivo central,
bem como, autorização para fazer orçamento para aquisição de mobiliário para
sala do CMP.Passando ao próximo ponto da pauta de hoje, o gestor João
informou que até o final de outubro o município deverá instituir o Comitê
Financeiro, que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar a política de
investimentos do Fundo. Foram indicados para compor este comitê os
seguintes servidores e conselheiros: Cássia Knopp Timm, Veranice
Scheunemann, Daiane Vitola, Martha Petrucci, faltando ainda um a ser
escolhido, que conforme orientação recebida no curso, deverá ser um
contador. Não houve objeção aos nomes indicados. Outro ponto a ser
discutido, é a possibilidade de se fazer uma pauta de reivindicações do
Conselho aos candidatos a Prefeito, os conselheiros acharam por bem de se
encaminhar pedido ao SIMUSSUL para que se inclua no termo de
compromisso deles as nossas pautas, o que foi aprovado por unanimidade. O
ultimo ponto foi a escolha das cores para o logotipo do Fundo, foram
apresentadas três opções a primeira em dois tons de rosa, as iniciais em rosa
mais claro e o corpo do porquinho em um rosa mais forte, a segunda opção foi
o inverso da primeira, ou seja, as letras no tom mais escuro e o corpo na mais
clara e a terceira opção em tons de marrom, a Conselheira Inajara sugeriu que
fizesse mais opções inclusive uma em tons de verde, ficando então para a
sessão de outubro a definição.Nada mais havendo a tratar,lavrou-se a presente
ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul, 17 de setembro de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Márcia Beatriz de Mendonça (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
João Eduardo Knopp (gestor)
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ATA CMP N° 008/2012
Aos vinte e nove dias, do mês de outubro, do ano de dois mil e doze, as
quatorze horas e vinte minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Saúde, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Inajara Padilha
Thurow, Fabiano Bosembecker, Márcia Beatriz de Mendonça, Jocimar Freitas
Forster, juntamente com os gestores financeiros do Fundo de Aposentadoria e
Pensão do Servidor, do município de São Lourenço do Sul, Noemi Corrêa
Moreira e João Eduardo Knopp, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia
que constou dos seguintes assuntos: Explanação dos produtos oferecidos pelo
Banco do Brasil aos RPPS, bem como, esclarecimentos quanto a segregação
de massa; assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e assinatura da
ata da reunião anterior; análise e comentários sobre a audiência com o
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, no dia vinte e dois de outubro,
convocada pelo governo, para informar ao Conselho da intenção do Executivo
em instituir a segregação de massa, como forma de amortizar o passivo
existente no Fundo; Aprovação do Regimento interno; escolha das cores do
logotipo do Fundo. Enquanto esperávamos a chegada da Sra. Vera Damé
gerente do Banco do Brasil com os representantes da Superintendência
Regional, o conselheiro Jocimar, entregou a Presidente, cópia do Pedido de
informação do vereador Rudinei Harter, protocolado sob n°1161 do dia
dezessete de setembro e aprovado na sessão do dia vinte e quatro do mesmo
mês com a respectiva resposta, que será lida posteriormente no ponto
correspondência recebida e expedida. A Presidente deu início a sessão,
informando aos conselheiros o porquê da presença dos funcionários do Banco
do Brasil, que tem por objetivo tentar estreitar as relações desta Instituição
Financeira com o Fundo. Em termos de volume de recursos aplicados o Banco
do Brasil se encontra em desvantagem em relação a Caixa e o Banrisul. Foi
solicitado este espaço para que façam uma explanação para comprovar que
tem condições de nos ofertar bons produtos, com boa rentabilidade e que, além
disso, podem prestar uma boa assessoria em várias áreas pertinentes aos
RPPS, inclusive já tendo encaminhado uma proposta ao Fundo, que será
discutida oportunamente. Feita esta primeira introdução, a Presidente passou a
palavra a Sra. Vera que agradeceu a oportunidade manifestando claramente a
vontade de se tornar um parceiro do nosso Fundo. Apresentou os seus
colegas, os quais, distribuíram aos conselheiros, material impresso para que os
mesmos pudessem acompanhar os slides projetados no telão. Discorreram
sobre renda fixa, variável, relação de produtos do Banco exclusivo aos RPPS,
apresentaram gráficos com projeções de mercado, retorno dos Fundos de
Investimento versos parâmetros de rentabilidade, esquema ilustrativo da
relação risco/retorno e limites de aplicação de acordo com a legislação. Ao
término da apresentação se colocaram a disposição para dúvidas e
esclarecimentos. A Presidente agradeceu pela apresentação, mas confessou
que ficou um pouco decepcionada, pois havia combinado anteriormente com a
Sra. Vera que o assunto principal, seria a questão da segregação de massa, o
Conselho naquele momento estava precisando tirar algumas dúvidas sobre
este assunto. A representante do Banco do Brasil confessou não ser a sua
área, que tem conhecimento superficial sobre a matéria, que os entendidos no
assunto se encontram em Brasília, foi então que a gerente local sugeriu que
alguns, ou ate mesmo todo o Conselho, se deslocassem até a agência onde
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poderiam tentar um contato com Brasília e termos uma conversa através do
viva voz. Pelo adiantado da hora, os conselheiros acharam difícil, pois alguns
precisavam pegar ônibus. Ficou decidido então que no dia seguinte, as
quatorze horas, na agencia do Banco do Brasil, a Sra. Vera juntamente com os
conselheiros que pudessem se fazer presentes realizariam este contato com
os atuários em Brasília para tentarmos sanar as dúvidas existentes sobre a
segregação. Ao encerrarmos este primeiro ponto da sessão verificou-se que já
estávamos ao término do horário estipulado para a duração de cada sessão.
Portanto os demais pontos ficaram prejudicados, passando a discussão para a
sessão do dia dezenove de novembro. A Presidente solicitou que pelo menos
se fizesse a escolha das cores para o logotipo do FAPS, uma vez que a
conselheira Inajara na sessão anterior tinha solicitado mais opções de cores de
preferência utilizando a cor verde. Foi apresentado aos conselheiros mais três
opções de cores, sendo escolhido o que o porquinho é na cor marrom, com as
letras da sigla FAPS em verde. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros
presentes.

São Lourenço do Sul, 29 de outubro de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Fabiano Bosembecker (titular)
Márcia Beatriz de Mendonça (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
João Eduardo Knopp (gestor)
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ATA CMP N° 009/2012
Aos dezenove dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e doze, às oito
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência:
Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Fabiano Bosembecker,
Cristine Spiering Hartwig, juntamente com o gestor financeiro do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor, do município de São Lourenço do Sul,
João Eduardo Knopp, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presença; leitura das
atas sete e oito; leitura da correspondência recebida e expedida; informes;
aprovação do conteúdo que irá para a página da Prefeitura; aprovação do
Regimento Interno; irregularidades com os recursos do FAPS. A presidente
consultou aos presentes quanto à possibilidade de aguardar mais alguns
minutos para ver se chegavam mais conselheiros, todos concordaram.
Enquanto isso passou o livro de presenças para que os conselheiros fossem
assinando. Após aguardar até as nove horas sem que mais ninguém chegasse,
a Presidente deu início a sessão, esclarecendo que provavelmente o número
reduzido de conselheiros se deva a mudança de horário das sessões, por
motivo do turno único. Em decorrência do número reduzido de conselheiros a
Presidente sugeriu que a leitura das atas sete e oito fossem lidas, aprovadas e
assinadas na próxima sessão, ou que se marque uma extraordinária com este
intuito, a sugestão foi aceita e decidiram por marcar uma extraordinária no
início de dezembro. Passou então a relatar os informes. O primeiro foi em
relação à ida do gestor João e da Presidente ao Banco do Brasil para
esclarecimentos junto a atuária daquela instituição, sobre segregação de
massa, conforme havia ficado acordado na sessão anterior. A gerente Vera fez
a ligação para Brasília e com o sistema de viva voz, pudemos questioná-la
sobre algumas dúvidas numa conversa bem informal. Mais um profissional se
posicionando contrario a segregação de massa. Confirma que esta opção se
utiliza em último caso o que não seria o nosso. Outro informe, é que foi
publicado o Decreto que institui o Comitê de Investimentos, Decreto número -------- de ---------2012, faltando apenas nomear os integrantes. A Presidente
comunicou que o Conselho recebeu duas propostas de assessoria na área de
RPPS, uma do Banco do Brasil e outra da Empresa Aliança de Porto Alegre.
Como este assunto envolve valores para a prestação do serviço, e já estamos
no final do ano, e orçamento curto, acha melhor se rever este assunto na
sessão de dezembro, para que em dois mil e treze, com o orçamento novo se
defina melhor. A sugestão foi aceita pelos presentes. O gestor João informa
que recebeu convite para participar do sexto Seminário do PREVIMPA dia vinte
e seis de novembro em Porto Alegre. Também informa que nos dias vinte e um
e vinte e dois de novembro estará participando em Porto Alegre de curso sobre
a Política de Investimentos, promovido pelo IEM. A Presidente passou para o
próximo ponto que trata do conteúdo que fará parte da página da Prefeitura
reservada ao FAPS que consta dos seguintes itens: Histórico,
Legislação,Composição
do
Conselho,
Calendário
das
Sessões
Ordinárias,Planilha com os Investimentos dos Fundos, após a consulta aos
conselheiros, não houve nenhuma contestação nem sugestão de acrescentar
algum item, os apresentados foram aprovados. A intenção é de que até o final
do ano já esteja implantada a janela do FAPS. O ponto mais importante da
sessão é a aprovação do Regimento Interno do Conselho, que foi encaminhado
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por e-mail aos conselheiros para que analisassem e hoje pudéssemos aproválo. Por unanimidade o Regimento foi aprovado, sendo necessário agora
encaminhá-lo a Administração para publicação, para que possa entrar em
vigor. O último ponto da pauta de hoje é com relação a uma descoberta sem
querer de que a Administração está se utilizando dos recursos do Fundo para
pagar RPVs que deveriam ser pagos com recurso livre. A Presidente começa a
relatar como descobriu esta situação. No dia vinte e cinco de setembro quando
lhe foram encaminhados vários cheques de RPVs para serem assinados e
posterior depósito judicial, antes de assinar verificou os empenhos como de
costume, examinou se estava assinado pela Secretária de Administração, os
empenhos estavam atestados pelo Procurador do Município Dr. Ìvano Spiering
e ainda nas anotações do empenho, havia um escrito da Chefe da
Contabilidade informando que conforme o jurídico tal empenho era despesa do
FAPS. Diante de tanta segurança não haveria porque não assinar os cheques,
e foi o que fez. Neste dia, os cheques de números 1037 a 1053 todos se
referiam a RPVs. Ao terminar de assinar pedi a funcionária Sandra Felice, que
providenciasse cópias xerográficas de todas aquelas RPVs, pois estava
montando uma pasta específica deste assunto. Não recordo se dois ou três
dias depois me foi enviada as cópias, guardei-as para mais tarde arquivá-las.
Passado uma semana da assinatura dos cheques encontrei um dos servidores
beneficiados e comentei com ele que o mesmo teria um Natal mais gordo, pois
provavelmente em poucos dias estaria recebendo este valor. O servidor ficou
surpreso, pois o mesmo disse-me que não tinha nenhum valor a receber do
FAPS e sim as diferenças do salário mínimo nacional, o que portanto não
caberia ao FAPS pois o mesmo ainda está na ativa.Diante daquela situação,
tão logo cheguei ao meu local de trabalho, fui verificar a documentação
referente ao seu processo e quando analisando todos os itens da RPV,
verifiquei onde diz o objeto do processo, dizia pagamento de diferenças
salariais, foi então que resolvi examinar todos os outros e encontrei mais uma
RPV na mesma situação. O montante das duas RPVs é de R$---------.
Imediatamente encaminhou ofício ao Procurador para que se manifestasse
com relação a esta situação, e que este montante fosse imediatamente
devolvido ao Fundo, uma vez que, ele próprio havia atestado o empenho, e em
caso de minha interpretação estar errada que justificasse legalmente a
utilização dos recursos do Fundo para tal pagamento. Entrei em contato com o
advogado do SIMUSSUL o qual me confirmou que aqueles dois processos não
deveriam ter sidos pagos pelo Fundo. Até a presente data não deu entrada na
conta corrente do Fundo nenhum valor correspondente a estas RPVs. Ficou
decidido se reiterar o pedido de ressarcimento destes valores. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes.
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São Lourenço do Sul, 19 de novembro de 2012.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Fabiano Bosembecker (titular)
Cristine Spiering Hartwig (suplente)
João Eduardo Knopp (gestor)
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ATA CMP N° 010/2012
Aos dezessete dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e doze, às oito
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde,
estiveram presentes para a sessão ordinária, apenas os seguintes
conselheiros: Martha Porto Petrucci, Jocimar Freitas Forster, juntamente com o
gestor João Eduardo Knopp. De acordo com o Regimento Interno do Conselho
Municipal de Previdência, este número de conselheiros não é suficiente para a
realização da sessão, caracterizando a falta de “quorum”. Para tanto, lavrou-se
ata declaratória da falta de quorum que deverá ser assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 17 de dezembro de 2012.

Martha Porto Petrucci (Presidente)
Jocimar Freitas Forster (titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
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ATA CMP N° 011/2012
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às nove
horas da manhã, nas dependências da sede social do SIMUSSUL (Sindicato
dos Municipários), reuniram-se em sessão extraordinária os seguintes
membros do Conselho Municipal de Previdência: Martha Porto Petrucci,
Cláudia Soares Unticeski, Márcia Beatriz de Mendonça, Fabiano Bosembecker,
Inajara Padilha Thurow, Jocimar Freitas Forster e o gestor do Fundo de
Aposentadoria e Pensão João Eduardo Knopp, de acordo com o livro de
presenças para discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos
seguintes assuntos: aprovação da política de investimentos; posição oficial do
Conselho com relação ao projeto de lei que versa sobre a Segregação de
Massa. Verificada a existência de número legal a Presidente deu início a
sessão, explicando a alteração do local da sessão, ocorre que o Conselho
tinha local certo na sala de reuniões da Secretaria de Saúde, apenas para as
sessões ordinárias, como foi necessário marcar uma extraordinária a Saúde
não dispunha de data que atendesse a urgência do Conselho. Feitas as
explicações, a Presidente passou a palavra ao gestor do Fundo Sr. João, que
inicia sua explanação falando que com base nos cursos freqüentados, nas
notícias veiculadas pela área econômica com relação ao cenário internacional
e nacional, as perspectivas não são muito boas, fazendo com que se tenha que
diversificar mais as aplicações para que se consiga atingir a meta atuarial. O
gestor informa que se fez necessário uma readequação na política de
investimentos deste ano, mesmo faltando apenas dois meses para o
encerramento do exercício. Esta readequação será mantida para o ano de dois
mil e treze, alterando alguns limites previstos, de acordo com a legislação
vigente, provavelmente tendo que se partir para renda variável, se evitou tudo o
que se podia mas agora neste cenário os mais entendidos asseguram que não
haverá outro caminho. Outro relato feito pelo gestor foi de que estará sendo
encaminhado as Instituições Financeiras, a alteração do CNPJ do Regime
Próprio de Previdência Social, porque até agora estávamos usando o da
Prefeitura, bem como, solicitando os dados cadastrais das Instituições
Financeiras que mantém recursos do Fundo, tudo para atender exigências do
Ministério da Previdência Social. Após todas estas colocações e justificativas
foi colocado em votação a política de investimentos para o ano de dois mil e
treze, sendo a mesma aprovada. Passando ao outro ponto que é o projeto do
Executivo que tramita na Câmara de Vereadores, sobre a implantação da
Segregação de Massa, como forma de amortizar o passivo atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social, a Presidente coloca que extra oficialmente sabe
que o Conselho será convidado a participar e se manifestar sobre o assunto,
em uma reunião da Comissão de constituição e justiça e para isso precisa levar
a posição do Conselho e não a sua. Pede aos membros que cada um se
manifeste. Tirando a posição da Presidente e do Gestor que são contrários,
pelos motivos que já foram externados em outras sessões, o restante dos
conselheiros colocam que ainda não tem opinião formada a respeito, pois a
matéria é complexa, e que houve pouco tempo para uma boa discussão,
apesar de durante o Seminário promovido pelo SIMUSSUL, o tema ter sido
abordado por um dos mais conhecidos atuários do estado, o Sr. Joel Fraga. O
mesmo atuário retornou a São Lourenço para participar de outro encontro
promovido novamente pelo SIMUSSUL, só que agora para o Executivo,
Conselho de Previdência e para os Vereadores. A Presidente explica que para
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ela o assunto deveria sim ter sido estudado com maior profundidade, mas
precisamos definir se a favor ou contra pois a Câmara cobrará uma posição.
Durante as considerações sobre o assunto, um funcionário da Câmara chega
com um ofício para o Conselho da Comissão de Constituição e Justiça
convidando para participar da sessão no dia vinte e um, as quatorze horas, na
sala da Comissão, para discorrer sobre o projeto de lei n°80, portanto agora é
oficial o convite. A Presidente coloca em votação a seguinte proposta a ser
levada a Comissão, que o Executivo retire este projeto de Segregação de
Massa e que adote a contribuição Suplementar por um ano e durante este
espaço de tempo se crie um grupo de trabalho formado pelo Executivo,
Legislativo, SIMUSSUL e Conselho de Previdência para estudar a fundo as
duas possibilidades de amortização do passivo atuarial. Pois da forma como se
está tratando a matéria, o Conselho se coloca contrário ao projeto. A proposta
foi aceita e será o que o Conselho defenderá na sessão hoje à tarde. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será
assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul, 21 de dezembro de 2012
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Márcia Beatriz de Mendonça (titular)
Fabiano Bosembecker (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
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ATA CMP N° 01/2013
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em
sessão ordinária os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência
de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Fabiano Bosembecker, Jocimar Freitas Forster e o gestor do Fundo
de Aposentadoria e Pensão João Eduardo Knopp, para discutir e deliberar
sobre a pauta do dia que constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro
de presenças, leitura aprovação e assinatura das atas sete, oito, nove, dez e
onze; correspondência recebida e expedida; informes; aprovação do balanço
de dois mil e doze; definição do calendário das sessões ordinárias do conselho
para o ano de dois mil e treze; consulta quanto ao local para realização das
reuniões do FAPS; aquisição de cadeiras e um armário; aprovação da pauta de
reivindicações para audiência com o Prefeito Municipal. Verificado a existência
de quorum a Presidente deu início a sessão colocando que as atas de dois mil
e doze já estão todas refeitas de acordo com o novo Regimento, necessitando
serem rubricadas e assinadas novamente. Em decorrência da necessidade de
ser analisado o balanço do FAPS do exercício de dois mil e doze, para
posterior elaboração de parecer a ser encaminhado ao Tribunal de Contas, foi
sugerido que a Presidente encaminhasse aos conselheiros via e-mail as atas
que faltam serem analisadas e aprovadas para que na próxima sessão se
realize as assinaturas de todas as atas, pois isso demandará muito tempo.
Colocado em votação os conselheiros aprovaram a sugestão. Passado ao
próximo ponto, foi apresentado o calendário das sessões para o ano de dois
mil e treze, sugerido como no ano passado, sempre a terceira segunda feira de
cada mês, colocado em votação o mesmo foi aprovado ficando assim
discriminado: abril, dia quinze, maio, dia vinte, junho, dia dezessete, julho,
dia quinze, agosto, dia dezenove, setembro dia dezesseis, outubro, dia vinte
e um, novembro, dia dezoito, dezembro, dia dezesseis. O calendário será
encaminhado de imediato via e-mail aos Conselheiros, posteriormente será
entregue impresso com o colhimento de assinatura, conforme preceitua o
Regimento Interno. A presidente passou a fazer os informes, que constou do
convite aos conselheiros a participarem do XI Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública a se realizar na cidade de Novo Hamburgo, nos dias vinte
e dois, vinte e três e vinte e quatro de maio próximo. Comentou a matéria
publicada no jornal “O Lourenciano” do dia seis de março, com relação a
entrega pelos vereadores Carlos Antonio Lessa, Raul Lourenço Crespo e o ex
vereador Rudinei Härter ao Ministério Público solicitação de anulação da
votação do projeto número oitenta, de dois mil e doze, por ter sido aprovado
em Sessão Extraordinária da Câmara, sem que os mesmos tenham sido
convocados, bem como, o projeto encontrava-se em análise por parte da
Comissão de Constituição, Justiça, Ética, Redação e Bem Estar Social,
estando ainda dentro de prazo regimental, o que feriu o Regimento Interno da
Casa. Também informou que solicitou audiência com o novo Prefeito Municipal
para ser reapresentada a Pauta de Reivindicações do Conselho ao Executivo.
O próximo ponto a ser discutido foi com relação ao local das reuniões do
Conselho, existe a possibilidade do Conselho ter um local próprio para as suas
reuniões. Em visita aos locais de trabalho da SMOU onde a Presidente está
atuando desde fevereiro deste ano, a mesma identificou uma sala
relativamente adequada as necessidades do Conselho, junto a Divisão de
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Trânsito. Em conversa com o Secretário, Sr. Francisco Fagundes, a Presidente
fez-lhe uma proposta, o mesmo cederia o espaço, que conta com uma mesa
grande para reuniões, ar condicionado, instalação para computador além de
ser bem iluminada e o Conselho entraria com o restante do mobiliário, desde
que houvesse aprovação dos Conselheiros, e esta estrutura serviria para
ambos, Conselho de Previdência, JARI e eventualmente alguma reunião da
própria SMOU. Após este breve relato e os conselheiros discutirem esta
possibilidade, foi colocado em votação sendo o mesmo aprovado. O próximo
ponto a ser discutido uma vez que o anterior foi aprovado é a aquisição de
cadeiras e um armário. Foi aprovada a aquisição de cadeiras em número
suficiente e um armário de duas portas com chave, que servirá para a guarda
da documentação do Conselho. Será encaminhada requisição a Central de
Compras para que estes itens sejam adquiridos na próxima licitação de
equipamentos e material permanente. Com estas aprovações, o Conselho não
dependerá mais das dependências da SMS, onde hoje se realizam as sessões.
O penúltimo ponto a ser discutido foi a apresentação da pauta de
reivindicações para a audiência com o Prefeito Municipal que constou dos
seguintes itens: aquisição de software para o Departamento de Pessoal,
referente a cálculo de aposentadoria;abertura de conta bancária para depósito
mensal da taxa de administração do Fundo; cumprimento do prazo de
lançamento do DRAA no Ministério da Previdência Social(31 de março);
respeito por parte do Executivo em relação ao Conselho Municipal de
Previdência, no que tange as decisões em relação aos assuntos do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor. O Conselho não pode ser o último a
saber das medidas adotadas pelo Executivo, como já aconteceu em outras
situações; liberação de conselheiros, integrantes do Comitê Financeiro e
gestores por parte dos Secretários, para participação em cursos de
aperfeiçoamento, treinamentos, seminários técnicos ou similares; resgatar
administrativamente, valor correspondente a proporcionalidade da folha de
pagamento dos inativos e pensionistas, em decorrência da venda da folha de
pagamento dos servidores da municipalidade, ao Banrisul no ano de dois mil e
sete;assegurar espaço físico, para a instituição da Unidade gestora, do Fundo
de Aposentadoria e Pensão do servidor, prevista no artigo noventa e dois, da
Lei dois mil setecentos e quarenta e nove, de oito de novembro de dois mil e
cinco; nomeação ou designação de no mínimo dois agentes administrativos,
para atuarem exclusivamente nas atribuições do FAPS; manutenção dos
repasses em dia das contribuições mensais (ente /servidor), bem como, das
parcelas dos acordos de dois mil e quatro e cinco;adesão do Município ao
Programa gratuito do Ministério da Previdência Social, sobre gestão dos
Regimes Próprios de Previdência(SIPREV- gestão), encaminhado ao Executivo
no mês de agosto de dois mil e doze, minuta de decreto, plano de trabalho e
agenda de trabalho; levantamento do Patrimônio do Município que possa ser
doado ao Fundo para ajudar na amortização do Passivo Atuarial; retomada dos
Processos de Compensação Previdenciária; concessão de um aparelho
telefônico de linha móvel para o Fundo;levantamento de valores pagos
indevidamente pelo FAPS, bem como, de valores a serem depositados pelo
Executivo em razão das RPVs.Passando ao último assunto da sessão, que foi
a documentação encaminhada pela Contadora Carla Gandra, para análise e
posterior elaboração de parecer quanto ao balanço das contas do FAPS, os
integrantes analisaram sem entender muita coisa, alegaram não se sentir em
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condições de elaborar um parecer sem um mínimo de explicações. O gestor
João, sugeriu que se ligasse para a Contadora Carla saber da possibilidade
dela se fazer presente a sessão para prestar uma explanação aos
conselheiros, a Presidente fez a ligação e ela alegou estar impossibilitada
naquele momento, mas se dispunha em outro dia prestar todas as informações
necessárias, alertando apenas que este parecer deverá ser encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado até o dia trinta e um de março. Consultados os
conselheiros qual o melhor dia para reunirmos e ficou acertado que na sexta
feira dia vinte e dois de março as nove horas da manhã na sala de licitações da
Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata
que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

São Lourenço do Sul, 18 de março de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Fabiano Bosembecker (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
João Eduardo Knopp (gestor)
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ATA CMP N° 02/2013
Aos vinte e nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e treze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em
sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci,
Cláudia Soares Unticeski, Fabiano Bosembecker, Jocimar Freitas Forster e a
gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão, Noemi Corrêa Moreira, para
discutir e deliberar sobre a pauta do dia que constou dos seguintes assuntos:
assinatura do livro de presenças, correspondência recebida e expedida,
informes, explanação do cenário econômico, pelo Sr. Mauro Silveira Rodrigues,
Gerente de Negócios da Superintendência Regional Sul, do Banco Banrisul.
Verificado o número suficiente de conselheiros para a realização da sessão, a
Presidente deu início a mesma, colhendo as assinaturas dos presentes. Logo
após, apresentou aos presentes o Sr. Mauro Silveira Rodrigues, Gerente de
Negócios do Banrisul, que se propôs a vir esclarecer aos Conselheiros, dos
motivos que estão levando as aplicações em geral estarem com rentabilidade
negativa. Iniciou a sua fala fazendo uma análise do cenário mundial, economia
Européia com fraco desempenho, Estados Unidos apresentando baixo
crescimento econômico o que infelizmente estes fatores externos aliados aos
do mercado interno, como as taxas de juros, acabam afetando o mercado
financeiro. Entregou aos conselheiros, pasta contendo material de divulgação
dos fundos de investimentos do Banrisul específicos para os RPPS, aonde são
demonstrados através de gráficos a rentabilidade do fundo, a composição da
carteira, valor do patrimônio líquido, tentando mostrar que através de uma boa
diversificação dos recursos do Fundo, pode-se chegar atingir a meta atuarial
que é IPCA mais seis por cento. Os fundos de investimentos apresentados
foram os seguintes: Banrisul Patrimonial, Banrisul Previdência Municipal,
Banrisul Previdência Municipal II, Banrisul Previdência Municipal IV, Banrisul
Soberano, Banrisul Previdência Municipal Crédito Privado, Banrisul
IBOVESPA, além da apresentação de um fundo novo, o Banrisul Foco IRF-M.
Agradeceu o espaço cedido, colocando o Banco a disposição do Fundo para o
que nós precisarmos. A Presidente agradeceu em nome do Conselho a vinda
do Sr. Mauro acompanhando-o até a saída da sala. Após a explanação
passou-se a ler as correspondências recebidas no período entre a última
sessão ,dezoito de março até a presente data. Acusou o recebimento do ofício
n° cinqüenta e nove, de vinte e um de março, da Secretaria Municipal de
Administração, encaminhando cópia do contrato firmado pelo Município com a
Caixa Econômica Federal, para prestação de serviços bancários, que tinha sido
solicitado através do ofício n° três, de vinte e sete de fevereiro do corrente ano,
a Presidente informou que não teve tempo ainda de ler o contrato. Ofício n°
trinta e três de quatro de abril de dois mil e doze informando alteração na
representação daquela Entidade junto ao Conselho, identificando-se as
seguintes alterações: sai a conselheira Márcia Beatriz de Mendonça, titular,
representando o segmento dos segurados e beneficiários ativos e no seu lugar
entra a professora Ângela Beatriz Fonseca Soares e a outra alteração
identificada é a saída da Conselheira Mara Szomorowski, titular, representando
o segmento dos segurados e beneficiários inativos no seu lugar foi indicada a
professora Ivone Nunes Peglow. As justificativas para os pedidos de saída
destas conselheiras pelo que se ficou sabendo é que a Márcia teria se
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licenciado da própria Diretoria do SIMUSSUL, e a professora Mara está com a
mãe doente, não tendo condições de participar das sessões. Como não foi
informado no ofício qualquer contato, telefone, e-mail, não foi possível
convocá-las para esta sessão, a Presidente entrará em contato com o
Departamento de Pessoal ou até mesmo com o SIMUSSUL para obter estas
informações. Memorando n° cento e quarenta e quatro, de dezesseis de abril
do corrente ano, da Secretaria Municipal de Administração, solicitando que o
Conselho encaminhe justificativa para o projeto de lei que cria duas vagas de
Agente Administrativo, para atuar exclusivamente nas atribuições do FAPS.
Memorando n° cento e quarenta e cinco de dezesseis de abril de dois mil e
treze, da Secretaria Municipal de Administração, encaminhando cópia do ofício
n° vinte e cinco, de seis de março de dois mil e treze, do SIMUSSUL,
solicitando agendamento de uma reunião com o FAPS. Com relação a este
memorando, a Presidente solicitou esclarecimentos junto ao conselheiro
Fabiano, pois não ficou claro o que na realidade o SIMUSSUL estava
solicitando, pois o ofício pedia uma coisa e no memorando da SMA que fez a
transcrição do ofício parecia ser outra. Fabiano se manifesta esclarecendo que
o SIMUSSUL estava solicitando que o Conselho informe as datas previstas das
sessões deste Conselho. Passando ao ponto de informes, a Presidente Martha,
lembrou aos presentes que no mês de maio, dias vinte e dois, vinte e três e
vinte e quatro, ocorre o XI Seminário Sul – Brasileiro de Previdência Pública, na
cidade de Novo Hamburgo, evento promovido pela AGIP, pedindo que quem
tiver interesse em participar, informe o mais rápido possível, para que se possa
providenciar as diárias e o pagamento das inscrições. Com relação a análise
da audiência com o Prefeito e Secretária da Administração, realizada no dia
três de abril passado, ficará para a próxima sessão devido ao adiantado da
hora. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e
aprovada será assinada pelos membros presentes.

São Lourenço do Sul, 29 de abril de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Fabiano Bosembecker (titular)
Jocimar Freitas Forster (titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestor)
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ATA CMP N° 03/2013
Aos vinte e sete dias, do mês de maio, do ano de dois mil e treze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em
sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci,
Cláudia Soares Unticeski, Inajara Padilha Thurow, Ivone Nunes Peglow,
juntamente com os gestores do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores, João Eduardo Knopp e Noemi Corrêa Moreira, para discutir e
deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura
do livro de presenças, correspondência recebida e expedida, assinatura de
atas, informes, aprovação das justificativas para o projeto de lei que cria duas
vagas de Agente Administrativo para atuarem no FAPS. Constatada a
existência de quorum para a realização da sessão, a Presidente passou o livro
de presença aos conselheiros para que os mesmos assinassem. Passando ao
próximo ponto, leitura da correspondência recebida, a conselheira e Presidente
Martha faz a leitura do memorando n° cento e oitenta e três, de dez de maio de
dois mil e treze, da Secretaria Municipal de Administração, que encaminha
cópia de um pedido de informação da Câmara Municipal, protocolado sob o n°
quatrocentos e quarenta e nove, do dia quinze de abril do corrente ano,
assinada pelos seguintes vereadores: Nestor Mário Karnopp, líder da bancada
do PP, Raul Lourenço Crespo, Vereador do PTB, Carmem Rosane Roveré,
Vereadora do PSB, Carlos Antônio Lessa, Vereador do PMDB, Adrean Peglow,
Vereador do PSDB, solicitando as seguintes informações: valores já pagos, em
relação aos descontos do FAPS?; quais foram os critérios adotados para o
devido ressarcimento dos funcionários?; Fornecer relação dos funcionários que
já receberam os valores, e também fornecer relação dos que ainda não
receberam. Para que seja respondido aquela Secretaria no prazo máximo de
sete dias. Passou a fazer a leitura da correspondência expedida. Memorando
n° dois, de quinze de maio de dois mil e treze, encaminhado a SMA solicitando
a liberação dos gestores, da Presidente e da Conselheira Cássia para
participarem em Novo Hamburgo do XI Seminário Sul – Brasileiro de
Previdência Pública, Memorando n° três, de quinze de maio de dois mil e treze,
encaminhado a SMA, solicitando requisições de diárias e o pagamento das
inscrições para ida ao Seminário; Memorando n° quatro, de quinze de maio de
dois mil e treze, onde solicita cópia do novo decreto que altera a composição
do Conselho Municipal de Previdência; Memorando n° cinco, de quinze de
maio de dois mil e treze, encaminhado a SMA, solicitando que seja feito
empenho por estimativa, dos meses de maio a dezembro do corrente ano, para
o pagamento de conta telefônica do celular n° nove, nove, quatro, oito, cinco,
três, dois, sete, que foi cedido ao Conselho; Memorando n° seis, de vinte e um
de maio de dois mil e treze, encaminhado a Central de Compras, solicitando
que sejam alteradas as requisições de diárias para Novo Hamburgo, ao invés
de Martha e Noemi, que conste Martha e João Eduardo. Terminada a leitura
das correspondências, a Presidente sugeriu que se marque um dia específico
para assinatura das atas antigas que foram adequadas ao que determina o
novo Regimento Interno, sem ser considerado como sessão. Ouvida a
manifestação dos conselheiros a sugestão foi aceita, ficando a data a ser
decidida na próxima sessão. O próximo ponto são os informes, a Presidente
informa que um dos pontos da pauta apresentada ao Prefeito já teve
atendimento, que é a concessão de uma linha de telefonia móvel para o Fundo,
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com o seguinte número, nove, nove, quatro, oito, cinco, três, dois, sete. Outro
informe é com relação a participação do gestor João e da Presidente Martha no
XI Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública, em Novo Hamburgo, nos
dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro de maio, como sempre foi de
grande valia, palestrantes renomados, atualizações, e a confirmação de que as
aplicações com fundos de investimentos em renda fixa não serão suficientes
para se alcançar a meta atuarial. Com base nestes dados , o Gestor João
comenta que deveríamos fazer uma contratação de empresa que preste
assessoria na área financeira,ainda mais que já temos autorização do próprio
Prefeito para este contratação, foi sugestão sua durante a audiência do dia três
de abril do corrente ano. Foi então sugerido que se elabore o objeto de uma
contratação de empresa para que se colha os orçamentos, para que
possamos diversificar nossas aplicações com um pouco mais de segurança.
Para encerrar, foi passado ao último ponto da pauta que é a aprovação das
justificativas para o projeto de lei que cria duas vagas de Agente Administrativo
para atuarem no FAPS. A Presidente Martha apresentou algumas sugestões
de justificativas que são as seguintes: Na Lei n° 2749/05, há previsão legal
para gastos com questões administrativas;
Aumento substancial de
documentações a serem elaboradas e encaminhadas ao Ministério da
Previdência Social, com prazos rigorosos a serem cumpridos; Necessidade de
se implantar efetivamente a UG2, com número de servidores adequados a
atender a demanda do Fundo; Não é atribuição dos Gestores Financeiros
atividades burocráticas; A chefe de departamento Pessoal além de coordenar o
setor está acumulando as concessões de benefícios de Licençpa de Saúde e
Maternidade; O Fundo necessita de servidor que seja treinado para os
encaminhamentos dos Processos de Compensação Previdenciária;
Implementação da Segregação de Massa gerará uma demanda maior de
serviço; Se faz necessária a profissionalização do Fundo. Após a leitura de
todas estas justificativas os conselheiros aprovaram na íntegra, sendo que será
encaminhado através de memorando a SMA. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos
membros presentes.
São Lourenço do Sul, 27 de maio de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (titular)
Inajara Padilha Thurow (titular)
Ivone Nunes Peglow ( titular)
João Eduardo Knopp (gestor)
Noemi Correa Moreira ( gestora)

38
ATA C.P.M. N° 04/2013
Aos dezessete dias, do mês de junho, do ano de dois mil e treze, as quatorze
horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada a rua Cel. Alfredo
Born, duzentos e dois, reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes
membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o livro de
presenças: Martha Porto Petrucci, Fabiano Bosenbecker, Ângela Beatriz
Fonseca Soares, Inajara Padilha Thurow, Ivone Nunes Peglow, Jocimar Freitas
Forster, juntamente com o gestor do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores, João Eduardo Knopp, para discutir e deliberar sobre a pauta do
dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças;
correspondência recebida e expedida; informes; marcação de uma data para
assinatura das atas redigidas de acordo com o novo Regimento Interno.;
assuntos diversos. Constatada a existência de quorum para a realização da
sessão, a Presidente passou o livro de presença aos conselheiros para que os
mesmos assinassem. Passando ao próximo ponto, leitura da correspondência
expedida, a conselheira e Presidente Martha informa que o Memorando
número sete de trinta e um de maio, encaminhado a SMA, solicitando
ressarcimento de passagem a conselheira Martha e o Gestor João em
decorrência do Seminário em Novo Hamburgo. Memorando número oito de
trinta e um de maio, encaminhado a Contabilidade com os comprovantes das
diárias pagas para a participação no Seminário em Novo Hamburgo.
Memorando número nove, de três de junho, encaminhado a SMA,
encaminhando as sugestões de justificativas ao projeto de lei para nomeação
dos Agentes Administrativos, aprovados na sessão anterior. Memorando
número dez, de quatro de junho, encaminhado a SMA, informando que o
Conselho não dispõe das respostas ao pedido de informação da Câmara de
Vereadores. Memorando número onze, de quatro de junho, encaminhado a
SMA, encaminhando cópia do ofício trinta e três do SIMUSSUL, para que
possa elaborar o decreto com a nova composição do Conselho. Memorando
número doze, de quatro de junho, encaminhado ao Gabinete do Prefeito,
solicitando autorização para que conselheiros participem de uma reunião do
Comitê de Investimentos promovido pela CSM, em Porto Alegre no dia onze de
junho. Memorando número treze, de sete de junho, encaminhado a SMA,
solicitando diárias e pagamento das inscrições para participação na reunião do
Comitê de Investimentos promovido pela CSM, para os dois gestores e as
conselheiras Martha e Cássia. Quanto à correspondência recebida, neste
período não recebemos nada. Passando ao próximo ponto, informes, a
Presidente Martha colocou aos presentes que não pode trazer a tabela dos
rendimentos pois ainda não estão prontas as transferências de recursos de
acordo com a Segregação de Massa. O gestor João complementou a fala da
Presidente, justificando a ausência da gestora Noemi, que está terminando as
conciliações bancárias para se certificar de que foram feitas corretamente as
divisões de recursos entre os Fundos Financeiros e Previdenciários. Antes de
passar ao próximo ponto, a Secretária adjunta da Administração, Senhora
Luciana Soares, entrou na sala para cumprimentar os presentes e a Presidente
aproveitou a oportunidade para questionar se o Decreto com a alteração da
composição do Conselho estava pronto, a mesma disse que não sabia, mas
que iria verificar, em caso afirmativo traria em seguida para a reunião. A
conselheira Inajara perguntou como estava a questão da sala para as reuniões
do FAPS. A conselheira Martha respondeu que recém a Central de Compras
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estaria publicando o edital para a licitação de bens permanentes, onde o FAPS
estaria comprando oito cadeiras e um armário para a sala, que provavelmente
por setembro já estaríamos recebendo estes itens, quem sabe a partir de
outubro já se possa fazer as sessões na sala nova. O próximo assunto
colocado na pauta da sessão é a escolha de uma data, para que os
conselheiros assinem novamente as atas, desde o início deste mandato, de
acordo com o regramento do novo Regimento Interno. A presidente argumenta
que será necessário um tempo considerável para que todos rubriquem todas as
folhas e assinem todas as atas, que numa sessão ordinária, provavelmente se
utilizaria todo o tempo só com esta situação, já se havia discutido esta
necessidade, faltando apenas marcar uma data, e que não se consideraria
como sessão, mas simplesmente um tempo para cumprir esta formalidade.
Colocado em discussão a data provável, ficou decidido que seria no dia
primeiro de julho, e a sessão do mês de julho passaria para o dia vinte e dois
ao invés do dia quinze, como está marcado no nosso calendário. Aberto
espaço para discussão de outros assuntos que não constaram da pauta,
comentou-se os índices baixos de rentabilidade das aplicações do Fundo,
situação já esperada, pois desde o ano passado já tinha esta previsão de que
os Fundos não alcançariam a meta atuarial com investimentos só em renda
fixa. A professora Ivone se manifestou dizendo estar meio perdida ainda com
os assuntos debatidos no Conselho, como por exemplo, Segregação de
Massa, a Presidente em rápidas palavras explicou do que se trata, e a
tranqüilizou, dizendo que isto vem com o tempo, com a participação ativa as
reuniões e que nem os que estão desde o inicio deste mandato estão
suficientemente esclarecidos, volta e meia surgem dúvidas de como proceder.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada pelos membros presentes.
São Lourenço do Sul, 17 de junho de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Fabiano Bosenbecker ( titular )
Angela Beatriz F. Soares ( titular)
Inajara Padilha Thuirow ( titular)
Ivone Nunes Peglow ( titular)
Jocimar Freitas Forster ( titular )
João Eduardo Knopp ( gestor )
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ATA C.M.P. N° 05/2013
Aos vinte e dois dias, do mês de julho, do ano de dois mil e treze, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, estiveram
presentes para a sessão ordinária, apenas a Presidente conselheira Martha
Porto Petrucci e o gestor João Eduardo Knopp. De acordo com o Regimento
Interno do Conselho Municipal de Previdência, este número de conselheiros
não é suficiente para a realização da sessão, caracterizando a falta de
“quorum”. Para tanto, lavrou-se ata declaratória da falta de quorum que deverá
ser assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 22 de julho de 2013.

Martha Porto Petrucci (Presidente)
João Eduardo Knopp (Gestor)
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ATA C.P.M. N° 06
Aos vinte e seis dias, do mês de agosto do ano de dois mil e treze as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em
sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci,
Cláudia Soares Unticeski, Angela Beatriz F. Soares, Inajara Padilha Thurow,
Ivone Nunes Peglow, Jocimar Freitas Forster, juntamente com a gestora do
Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, Noemi Corrêa Moreira, para
discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos:
assinatura do livro de presenças; correspondência recebida e expedida;
nomeação dos Agentes Administrativos; Audiência com o Prefeito;
normatização para escolha dos conselheiros; assuntos diversos. Constatada a
existência de quorum para a realização da sessão, a Presidente passou o livro
de presença aos conselheiros para que os mesmos assinassem. Passando ao
próximo ponto, leitura da correspondência expedida, a conselheira e Presidente
Martha informa que o memorando número quatorze de dezoito de junho
encaminhado a SMA, solicitando ressarcimento de passagens para as
conselheiras Cássia e Martha em decorrência da participação das mesmas na
Reunião do Comitê de Investimentos promovido pela CSM. Memorando n°
quinze, de dezoito de junho, encaminhado a Contabilidade os comprovantes
da diária paga as conselheiras Martha e Cássia, para participação da reunião
do comitê de investimentos promovido pela CSM. Com relação a
correspondência recebida, memorando número setecentos e setenta e dois,
do dia dezenove de junho, da Procuradoria do Município, encaminhando cópia
da decisão proferida nos autos da ação n° 067/1.10.0000751-2, movida pelo
SIMUSSUL. Memorando número duzentos e setenta e cinco, de vinte e sete
de junho, da SMA, autorizando a Presidente do Conselho emitir todas as
requisições referentes ao FAPS. Memorando número duzentos e oitenta e
cinco, de dois de julho, da SMA, encaminhando cópia da decisão proferida nos
autos da ação n° 067/1.10.0000751-2, movida pelo SIMUSSUL. Memorando
número duzentos e oitenta e oito, de três de julho, da SMA, encaminhando
cópia do PPA dos anos de dois mil e dez a dois mil e treze, para que o
conselho elaborasse o novo PPA, para os anos de dois mil e quatorze a dois
mil e dezessete. A Presidente informa que estas correspondências deveriam
ter sido lidas na reunião do dia vinte e dois de julho, a qual não teve quorum.
Com relação ao encaminhamento do PPA, pela SMA, para que o Conselho
elaborasse, a Presidente diz que este não é o papel do Conselho, esta
elaboração, cabe a própria Secretaria de Administração. Próximo ponto a ser
discutido é a demora na nomeação dos Agentes Administrativos para o Fundo,
informa que em contato com o Secretário adjunto do Gabinete, Rodrigo
Seefeldt, ficou surpresa ao receber a notícia que recém o projeto tinha sido
encaminhado a Câmara de Vereadores. As justificativas para o projeto foram
encaminhadas a SMA no dia três de junho, não sabe o que ocorreu para tanta
demora, a solicitação destes Agentes foi feita em abril durante a audiência com
o Prefeito. O Executivo já nomeou os vinte e dois agentes e o Fundo está
esperando até agora. Passando ao próximo ponto, audiência com o Prefeito, os
conselheiros acham que realmente está na hora de um novo encontro, pois o
próprio Prefeito disse que gostaria de encontros mais sistemáticos, só que não
estão ocorrendo, já estamos há quatro meses sem respostas aos muitos
pontos da pauta apresentada em abril, e muitos deles são de muita importância
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para o Conselho. Deliberado por se solicitar nova audiência o mais rápido
possível. Próximo ponto a ser discutido é com relação a normatização da
escolha dos conselheiro do segmento segurados e beneficiários, que não é por
indicação como no Executivo e Legislativo. A presidente diz que gostaria de
deixar este ponto regulamentado antes do término de seu mandato, que ocorre
em novembro próximo. Solicitou aos conselheiros que pensem em
possibilidades de se fazer esta escolha, a ser apresentada na sessão de
setembro. Aberta a discussão a assuntos diversos, a Presidente apresentou a
planilha dos investimentos do Fundo, onde as notícias não são nada
inspiradoras, pois os índices de rentabilidade continuam dando negativas.
Reafirma a necessidade de se contratar empresa especializada em assessoria
de investimentos, acredita que precisamos diversificar os investimentos para
tentar diminuir as perdas. A conselheira Inajara acha importante que este
assunto seja compartilhado com o resto do funcionalismo, para que não
aconteça o que aconteceu com o FASS, que ninguém sabia dos problemas que
estavam acontecendo e quando se tomou conhecimento o leite já estava
derramado. Foi sugerido que o Conselho peça um espaço nos Seminários de
formação aos servidores municipais, promovido pelo SIMUSSUL, podendo ser
solicitado a ajuda do atuário Joel Fraga. Martha coloca aos presentes que o
gestor João comentou com ela, que o valor que teríamos a título de taxa de
administração, talvez já desse para se adquirir um prédio ou um terreno. Ficou
decidido que irá se sondar imóveis a venda em ponto Central, perto da
Prefeitura, para se ter um parâmetro quanto a valores. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos
membros presentes.
São Lourenço do Sul, 26 de agosto de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski ( titular )
Angela Beatriz F. Soares ( titular)
Inajara Padilha Thuirow ( titular)
Ivone Nunes Peglow ( titular)
Jocimar Freitas Forster ( titular )
Noemi Corrêa Moreira ( gestor )
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ATA C.P.M. N° 07
Aos trinta dias, do mês de setembro do ano de dois mil e treze às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, estiveram
presentes para a sessão ordinária, apenas a Presidente conselheira Martha
Porto Petrucci o conselheiro Jocimar Freitas Forster e os gestores Noemi
Correa Moreira e João Eduardo Knopp. De acordo com o Regimento Interno do
Conselho Municipal de Previdência, este número de conselheiros não é
suficiente para a realização da sessão, caracterizando a falta de “quorum”.
Para tanto, lavrou-se ata declaratória da falta de quorum que deverá ser
assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 30 de setembro de 2013.

Martha Porto Petrucci (Presidente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Correa Moreira (Gestora)
João Eduardo Knopp (Gestor)
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ATA C.P.M. N° 08
Aos oito dias, do mês de novembro do ano de dois mil e treze as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se em
sessão extraordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci,
Fabiano Bosembecker, Ivone Nunes Peglow, Cléia Dröse e Jocimar Freitas
Forster. A conselheira Claudia Unticeski justificou a sua ausência, não poderá
comparecer, pois está com problemas de labirintite, foi contatada a sua
suplente a conselheira Karla Lopes. Já a conselheira Inajara, não se fez
presente, pois sofreu um acidente. Em primeiro lugar a Presidente fez a
apresentação da Agente Administrativa nomeada para atuar junto ao FAPS, a
servidora Rejane Beatriz Fick Kath. Foi solicitado aos presentes que
assinassem o livro de presenças para dar início a sessão. A Presidente inicia a
sessão explicando que uma vez que foi deliberado na sessão do dia vinte e
seis de agosto do corrente ano, que se fizesse um levantamento de imóveis
disponíveis para venda nas proximidades da Prefeitura, para uma possível
aquisição pelo Conselho com os recursos da taxa administrativa, solicitou a
Imobiliária Toni Neutzling uma relação nestas condições, o que rapidamente foi
colocado a disposição do conselho via e-mail. Informa aos conselheiros que o
gestor João, fez um levantamento dos recursos a título de taxa administrativa e
o saldo que dispomos atualmente é de R$ 575.810,46. Após analisar a relação
enviada, alguns imóveis foram descartados pelo preço e outros pela
localização. Chamou atenção um imóvel localizado na rua Álvares Cabral,
entre Julio de Castilhos e Gal. Osório, foi então que convidou o gestor João e a
conselheira Cássia para acompanhá-la na visitação do imóvel, no intuito de
verificar a estrutura da casa, tamanho das peças, enfim verificar se este imóvel
se prestaria para as finalidades do que se está pensando para os próximos
anos do Conselho. Como houve consenso, resolvemos chamar esta sessão
extraordinária para coloca-los a par e para que pudessem também olhar o
imóvel, manifestando parecer favorável ou não. O conselheiro Fabiano
perguntou o preço do imóvel, a Presidente informou que o preço é de R$
410.000,00 e que o terreno mede 15m de frente por 35m de fundos. Jocimar
questiona se sabem de quem é o imóvel, Martha diz que a casa era dos pais
do Dr. Jairo Scholl. Após estes esclarecimentos a Presidente convidou os
conselheiros para se dirigirem até o imóvel que fica a três quadras da
Secretaria de Saúde. A conselheira Karla se fez presente apenas na hora da
vistoria do imóvel. Ao chegarmos no local, a corretora de imóveis já estava nos
esperando, abriu a casa para que os conselheiros pudessem vistoriar a
mesma. O imóvel possui um escritório amplo e bem iluminado, uma sala de
estar com lareira, sala de jantar conjugadas, um quarto de casal amplo, um
banheiro grande, e mais dois quartos de solteiro e uma cozinha bem grande.
Segundo informação da corretora, a casa faz mais de um ano que está
fechada, desde o falecimento da mãe do Dr. Jairo, necessitando de pequenos
reparos. Depois da cozinha, há um grande espaço no pátio com árvores
frutíferas e flores, precisando de uma boa capina, pois pelo fato de não estar
habitada, cresceu muita erva daninha. No final do terreno em toda sua largura
há uma churrasqueira coberta mais um banheiro e um quarto, que talvez fosse
dependência de empregada. Há espaço suficiente para possíveis aumentos,
tanto para os fundos como um segundo piso. Sabe-se que olhar casa que não
está habitada causa uma má impressão. Outro ponto que foi observado é que
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todas as janelas possuem grades, e o que mais favorece é que os fios de fibra
óptica passam por esta rua, pela mesma calçada da casa, facilitando o acesso
a rede de computadores da Prefeitura. Ao final da vistoria a Presidente
questionou os presentes quanto ao que acharam da casa, o conselheiro
Fabiano, se manifestou dizendo que gostaria de ver outras opções, sugeriu
inclusive, uma casa na rua Almirante Barroso esquina com a Bento Gonçalves,
já o conselheiro Jocimar sugere se pensar em adquirir um terreno ao invés de
adquirir um imóvel, Cléia Dröse suplente da conselheira Inajara não descartou
a possibilidade de compra, mas concordou com Fabiano que seria melhor ver
outros imóveis até para se ter um parâmetro.Diante das sugestões feitas,
deliberou-se por marcar outro dia para visitarmos outros imóveis. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes.

São Lourenço do Sul, 08 de novembro de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Karla Lopes ( Suplente )
Fabiano Bosenbecker ( Titular)
Cléia Dröse (Suplente)
Ivone Nunes Peglow ( Titular)
Jocimar Freitas Forster ( Titular )
Rejane Fick Kath ( Agente Administrativa do FAPS )
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ATA C.P.M. Nº 09
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e treze, ás quatorze horas, na
frente da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os conselheiros abaixo
relacionados, para em comitiva realizar vistoria em mais outros imóveis, no
intuito de uma futura aquisição, conforme havia sido deliberado na sessão
extraordinária do dia oito de novembro. Fizeram-se presentes os seguintes
membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o livro de
presenças: Martha Porto Petrucci, Claudia Unticeski, Fabiano Bosembecker,
Ângela Beatriz F. Soares, Ivone Nunes Peglow, e Jocimar Freitas Forster. A
funcionária Rejane Fick Kath também acompanhou os conselheiros. Após a
chegada da corretora de imóveis, o grupo se dividiu entre os carros da
Presidente, da corretora e do conselheiro Fabiano dirigindo-se para o na rua
primeiro imóvel a ser visitado que se localiza na rua Almirante Barroso n° 2299,
esquina com a rua Bento Gonçalves,casa de alvenaria e laje, possuindo três
dormitórios, sala de estar, jantar, escritório, cozinha e dois banheiros, valor R$
350.000,00. A mesma apresentava algumas rachaduras nas paredes, o imóvel
encontra-se construído abaixo do nível da rua, não possuí rede de fibra óptica,
e as peças, nenhuma se adequaria para uma sala de reuniões ampla. O
próximo imóvel a ser visitado, situa-se na rua Julio de Castilhos entre XV de
novembro e Bento Gonçalves, casa de alvenaria com peças muito amplas ,
bem iluminadas, a duas quadras e meia da Prefeitura, mas o preço estava fora
do alcance do Fundo, R$500.000,00. Outro imóvel selecionado para olharmos
fica na rua Barão do Triunfo 706, próximo ao Cartório Nardi, valor R$
450.000,00, terreno medindo oito metro de frente por quarenta e quatro metros
de fundo. A estrutura da casa não é boa construção mais parece um labirinto,
teto muito baixo, praticamente teríamos que por abaixo tudo e construir tudo
de novo, além de que fica longe da Prefeitura sem rede de fibra óptica.
Finalizando a vistoria retornamos a casa da Rua Álvares Cabral, para que a
conselheira Claudia pudesse dar uma olhada, pois o dia em que estivemos lá
ela não pode comparecer. Terminada a vistoria nestes imóveis, os conselheiros
e a Presidente começaram a tecer comentários sobre tudo o que viram, prós e
contras dos imóveis, preços, a necessidade de realmente se adquirir neste
momento um imóvel. O conselheiro Jocimar reforça a opinião de se adquirir um
terreno e construir, ao invés de comprar um imóvel, já o conselheiro Fabiano,
alegou que se pelo menos houvesse uma redução de R$ 10.000,00 para que
com esta redução de valor poderia se pagar as reformas necessárias que o
imóvel necessita como pintura, talvez lixar o parquê, limpeza do pátio etc...
Também foi cogitada a possibilidade de se alugar uma sala comercial. Ao final
deliberou-se por aguardar um pouco mais, amadurecer todas as possibilidades
e ver se não aparece outro imóvel ou terreno nas condições que atendam as
necessidades do Fundo. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata
que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 02 de dezembro de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
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Cláudia Soares Unticeski ( Titular )
Fabiano Bosenbecker ( Titular)
Angela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Ivone Nunes Peglow ( Titular)
Jocimar Freitas Forster ( Titular )
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa FAPS)
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ATA C.P.M. Nº 10
Aos vinte e sete dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e treze as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Fabiano Bosembecker, Ângela Beatriz
Fonseca Soares, Ivone Nunes Peglow, e Jocimar Freitas Forster, juntamente
com os gestores João Eduardo Knopp e Noemi Moreira Corrêa e a funcionária
Rejane Fick Kath . A conselheira Inajara continua não podendo comparecer em
função do seu acidente e sua suplente Cléa Dröse não pode comparecer por
não encontrar-se na cidade. Os conselheiros reuniram-se para discutir e
deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura
do livro de presenças; informes; eleição da Presidência do Conselho para o
biênio novembro de dois mil e treze a novembro de dois mil e quinze;
aprovação da Política de Investimentos; aplicação dos recursos da Taxa de
Administração (reserva financeira); assuntos diversos. Verificado o número de
conselheiros e a existência de quorum para a realização da sessão, a
Presidente deu início à mesma informando que todos os conselheiros dos três
segmentos Executivo, Segurados e Beneficiários e Legislativo foram
reconduzidos para mais um mandato. Com base nesta informação, passou-se
ao próximo ponto que é a necessidade de se eleger o Presidente para o
próximo biênio. Colocado o cargo a disposição pela a atual Presidente a
mesma, pergunta aos presentes se há alguém interessado em ocupa-lo. Após
algumas considerações, o grupo por unanimidade indica a recondução também
da Presidência a conselheira Martha Porto Petrucci, a qual aceita. A
conselheira Martha já na condição de Presidente reconduzida dá sequencia a
sessão, passando ao próximo ponto que é a aprovação da Política de
Investimentos. A Presidente passa a palavra ao gestor João para que faça uma
explanação do que consta a Política de Investimentos para o ano de dois mil e
quatorze. O gestor explica que em decorrência de fatos internacionais da
própria economia do pais houve a necessidade de alterar a política, sair da
comodidade de aplicações mais conservadoras e abrir espaço para a
possibilidade de aplicações mais arrojadas. Com as conservadoras não só nós
mas a grande maioria dos Regimes de Próprios de Previdência não estão
conseguindo atingir a meta atuarial. A Política está possibilitando uma
diversificação maior das aplicações, tudo com muita responsabilidade afirma.
Colocada em votação a política foi aprovada. O próximo ponto da pauta é o
saldo financeiro da Taxa Administrativa que o gestor João passa a demonstrar.
Após os descontos das despesas realizadas no ano de dois mil e treze os
saldos dos Plano Financeiro e Previdenciário são os seguintes: Financeiro,
valor da taxa R$ 501.874,51 descontada a despesa que foi de R$ 44.177,98 o
valor que será transferido para a conta é de R$ 457.696.53. Já o
Previdenciário, o valor da taxa é de R$ 73.344,97 não teve nenhuma despesa,
portanto, este valor é o que será transferido para a conta. Estes valores
representam a reserva para o ano seguinte. O ultimo ponto da pauta são
assuntos diversos, a Presidente Martha volta a tocar no assunto da aquisição
de um imóvel, informando que o imóvel de sua preferência ainda está a venda
continua defendendo a sua aquisição, propõe aos conselheiros o seguinte:
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aguardar até o mês de março de dois mil e quatorze, se este imóvel ainda
estiver a venda, entrar em contato com o proprietário e tentar uma negociação
de redução de pelo menos R$ 10.000,00, conforme sugestão do conselheiro
Fabiano Bosenbecker. Colocado em votação, a proposta foi aceita. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada será
assinada pelos presentes.

São Lourenço do Sul, 27 de dezembro de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski ( Titular )
Fabiano Bosenbecker ( Titular)
Angela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Ivone Nunes Peglow ( Titular)
Jocimar Freitas Forster ( Titular )
João Eduardo Knopp (Gestor )
Noemi Correa Moreira ( Gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa FAPS)
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ATA C.P.M. Nº 01
Aos vinte e sete dias, do mês de janeiro, do ano de dois mil e quatorze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Ângela Beatriz
Fonseca Soares, Ivone Nunes Peglow, Cleia Leoni Dröse e Jocimar Freitas
Forster, juntamente com os gestores João Eduardo Knopp e Noemi Moreira
Corrêa e a funcionária Rejane Fick Kath . Os conselheiros reuniram-se para
discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos:
assinatura do livro de presenças; correspondência recebida e expedida;
informes; definição do calendário das sessões ordinárias do Conselho
Municipal de Previdência; assuntos diversos. Verificado o número de
conselheiros e a existência de quorum para a realização da sessão, a
Presidente deu início à mesma, fazendo a leitura da correspondência expedida.
Protocolado requerimento de n° 13 do dia 02 de janeiro de 2014
encaminhado ao Executivo, solicitando uma série de informações dos pontos
de pauta apresentados ao Executivo em abril de 2013, tais como: como estão
as providências para elaboração do cálculo atuarial do corrente ano, se foi
encaminhado ao Ministério da Previdência Social, a adesão do Município ao
programa SIPREVI - gestão social, aquisição de software de cálculo de
aposentadoria para o Departamento Pessoal, levantamento do pagamento das
RPVs , oficio n° 001 de 16 de janeiro de 2014, encaminhado a Presidência do
Legislativo solicitando a liberação da servidora Veranice Scheunemann,
integrante do Comitê Financeiro para participar da 9ª reunião aberta do Comitê
de Investimentos, promovida pela CSM, em Porto Alegre no dia 20 de
janeiro.Memorando nº 001, de 06 de janeiro de 2014, encaminhado a
Secretaria Municipal de Administração, entregando o termo de conferencia do
inventario anual de 2013, com relação aos bens cadastrados para o FAPS.
Memorando nº 002, de 24 de janeiro de 2014 encaminhado a Secretaria
Municipal da Fazenda, setor de Contabilidade, os comprovantes de diária da
servidora Veranice Scheunemann. Passou-se a fazer a leitura da
correspondência recebida. Memorando n° 048/2014 de 24 de janeiro de 2014
da Secretaria Municipal de Administração, respondendo aos questionamentos
feitos no requerimento n°13/2014, que constou do seguinte: com relação ao
SIPREVI foi encaminhado ao Conselho juntamente com o memorando, cópia
do Decreto n° 3880 que manifesta o interesse do Município em aderir ao
Programa, mas não informa e nem mesmo comprova o encaminhamento desta
documentação ao Ministério. Comunica que encaminhou solicitação de
orçamento ao IEM para a realização do cálculo atuarial, quanto ao software,
informa que foi feita a previsão orçamentária para aquisição este ano e por fim
comunica que com relação ao levantamento das RPVs, esta ficou a cargo da
Secretaria da Fazenda fazer o levantamento desde 2009. Passando ao
próximo ponto da pauta que são os informes, a Presidente coloca aos
presentes que não será necessário solicitar ao proprietário do imóvel a redução
do preço, pois a corretora de imóveis Sra. Suziane ligou informando que
conseguiram a redução de R$ 10.000,00, ficando no aguardo de uma posição
do Conselho. Foi-lhe informado que o Conselho tinha uma deliberação da
sessão de dezembro que esta definição ficaria para o mês de março. O último
ponto da pauta é a definição do calendário das sessões ordinárias do
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Conselho, a Presidente Martha consulta aos presentes da possibilidade de se
continuar fazendo as sessões ordinárias, sempre na terceira segunda-feira de
cada mês, a princípio foi aceita, ficando para a sessão de março confirmar este
calendário, pois até lá os integrantes do Conselho que são professores, já terão
os seus horários definidos. Ficou acertado entre os presentes que no mês de
fevereiro não haverá sessão. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 27 de janeiro de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Ângela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Ivone Nunes Peglow (Titular)
Cléia Leoni Dröse( Suplente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
João Eduardo Knopp (Gestor)
Noemi Correa Moreira (Gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )

ATA C.P.M. N° 02
Aos quatorze dias, do mês de março do ano de dois mil e quatorze às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
estiveram presentes para a sessão ordinária, apenas a Presidente Martha
Porto Petrucci o conselheiro Fabiano Bosembecker o conselheiro Jocimar
Freitas Forster e a Agente Administrativa do RPPS, Rejane Beatriz Fick kath.
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência,
este número de conselheiros não é suficiente para a realização da sessão,
caracterizando a falta de “quorum”. Para tanto, lavrou-se ata declaratória da
falta de quorum que deverá ser assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 14 de março de 2013.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Fabiano Bosembecker(Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 03
Aos dezessete dias, do mês de março, do ano de dois mil e quatorze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Fabiano
Bosembecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Ivone Nunes Peglow, Cleia
Leoni Dröse e Jocimar Freitas Forster, e a funcionária Rejane Fick Kath . Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças;
correspondência recebida e expedida; informes; XII Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública em Caxias; Votação quanto à aquisição do imóvel para
sede do FAPS; Parecer para o Tribunal de Contas do Estado quanto à
aplicação dos recursos do RPPS. Verificado o número de conselheiros e a
existência de quorum para a realização da sessão, a Presidente deu início à
mesma, fazendo a leitura da correspondência recebida. Memorando n°
028/2014, de 28 de janeiro de 2014, recebido da Secretaria Especial de
Gabinete que repassa pedido do Ex Prefeito José Nunes, através do Protocolo
742/2014, onde o mesmo, solicita demonstrativos dos saldos das contas do
FAPS, do final de 2004 até o final de 2012, para fins de defesa junto ao
Tribunal de Contas do Estado. Memorando n° 116/2014, de 19 de fevereiro
de 2014, da Secretaria Municipal de Administração, respondendo a solicitação
do Conselho Municipal de Previdência, quanto ao número de processos de
aposentadoria encaminhados no ano de 2013, já homologados pelo Tribunal de
Contas do Estado. Ofício n° 68, de 05 de março de 2014 respondendo ao
requerimento protocolado sob o n°1071 de 04 de fevereiro de 2014 que
solicitava informações quanto ao contrato de prestação de serviços de perícias
médicas. Memorando n° 75/2014 de 07 de março de 2014, da Secretaria
Municipal da Fazenda que encaminhou balanço do RPPS para análise e
emissão de parecer quanto à aplicação dos recursos do RPPS que tem como
prazo máximo de entrega dia 27/03/2014. Terminada a leitura da
correspondência recebida, passou-se a leitura da correspondência expedida:
Memorando n° 003 de 03 de fevereiro de 2014, encaminhado a Secretaria da
Fazenda repassando a solicitação do Ex-Prefeito José Nunes, pois este setor é
o mais indicado para fornecer os dados corretos. Memorando n° 004 de 13 de
fevereiro de 2014, encaminhado a Secretaria Municipal de Administração,
solicitando informações quanto aos 28(vinte e oito) pedidos de aposentadoria
do ano de 2013, quais já estão homologados, pois chegou ao nosso
conhecimento, que a maioria dos processos ainda nem foram encaminhados
ao Tribunal de Contas do Estado. Requerimento protocolado sob o n° 1071
de 04 de fevereiro de 2014, solicitando com urgência as seguintes
informações: desde quando o município está sem médico perito; quais as
medidas que estão sendo tomadas para sanar este problema; qual previsão de
tempo para solucioná-lo. A Presidente passa a fazer uma análise das respostas
recebidas aos questionamentos feitos a Administração. Quanto aos processos
de aposentadoria confirma a informação que recebemos, pois dos vinte e oito
pedidos de aposentadoria apenas um já se encontra no Tribunal, três estão
aguardando a assinatura digital do Prefeito, quatro estão no Controle Interno
para conferencia e o restante, ou seja, vinte processos ainda nem começaram
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a ser montados. Istoé preocupante pois é de seu conhecimento que existe um
prazo não muito grande entre a concessão e o encaminhamento do processo
ao Tribunal, precisamos saber exatamente o que está acontecendo nessa
demora. Quanto ao médico perito foi informado que o contrato expirou em 17
de janeiro do corrente ano, o Município está de forma emergencial e
excepcional fazendo os exames admissionais com outro médico, a Dra. Ana
Guerda e que está providenciando processo licitatório para contratação de
médico do trabalho. Este é um assunto que nos interessa bastante, pois sem
médico perito para fazer os retornos das Licenças Saúde, o Fundo fica arcando
com as despesas de salário destes servidores. Passando para outro ponto da
pauta, temos que emitir parecer quanto a aplicação dos recursos do Fundo,
Martha relembra que no ano passado já queríamos ter apontado aquela
situação das RPVs, que deveriam ser pagas com recurso livre e que foram
pagas com recursos do Fundo. A contadora Carla orientou que se desse um
prazo para o Município efetuar o ressarcimento daqueles valores, caso não
ocorresse, seria mencionado no próximo parecer. Informo que até a presente
data isto não ocorreu, portanto será necessário se relatar. A Presidente sugere
que se faça uma sessão extraordinária para tratarmos exclusivamente deste
assunto, a sugestão foi acatada por unanimidade, ficando marcada para o dia
vinte e seis de março, as quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo. Foi lembrado aos conselheiros que em maio
estará ocorrendo o XII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Publica, na
cidade de Caxias, evento promovido pela AGIP, quem tiver interesse em
participar, que nos comunique para que possamos providenciar as
autorizações, inscrições e diárias. Passando ao último ponto da pauta a
Presidente cumprindo a deliberação da sessão do dia vinte e sete de dezembro
coloca em votação a aquisição do imóvel situado na rua Álvares Cabral uma
vez que ele permanece a venda e o proprietário reduziu R$ 10.000,00 do preço
total, após algumas considerações dos conselheiros a aquisição foi aprovada.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 17 de março de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Fabiano Bosembecker (Titular)
Ângela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Ivone Nunes Peglow (Titular)
Cléia Leoni Dröse ( Suplente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )
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ATA C.P.M. Nº 04
Aos vinte e seis dias, do mês de março, do ano de dois mil e quatorze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
extraordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência,
de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski,Fabiano Bosembecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Ivone Nunes
Peglow, Cleia Leoni Dröse e Jocimar Freitas Forster, e a funcionária Rejane
Fick Kath . Os conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta
do dia, que constou do seguinte assunto: assinatura do livro de presenças;
elaboração e aprovação do parecer sobre os gastos do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor referente ao exercício de 2013, que passa
a ser relatado com o seguinte texto: Parecer n° 01/2014Responde
a
solicitação
de
Parecer
sobre
os
gastos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, no exercício de
2013, feitos pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul. RelatórioConsiderados os dados verificados através dos demonstrativos contábeis do
Município, dirimidas as dúvidas, observou-se que os recursos do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor não foram totalmente aplicados
corretamente. Parecer - Após a análise do documento do Demonstrativo das
Receitas e Despesas, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o
Conselho Municipal de Previdência, emite parecer pela regularidade com
ressalva da gestão dos recursos vinculados ao mesmo. DOS FATOS:
1- Em setembro de 2012 foi encaminhado a Presidente do Conselho Municipal
de Previdência, dois cheques para sua assinatura e posteriormente a do
Prefeito Municipal, com intuito de pagar duas RPVs, uma em nome do servidor
ativo Adalmiro da Silva, no valor de R$ 1.614,32 ( cheque n° 1053) e a outra
em nome do servidor ativo Luis Orlando da Rosa Moreira, no valor de R$
7.708,89 ( cheque n° 1314), demonstrados através dos extratos de conta em
anexo. 2- Como de costume, antes de assinar o(s) cheque(s), a Presidente
confere os dados do empenho como, por exemplo: se o mesmo está no nome
do Fundo de Aposentadoria, se o valor do empenho confere com o do cheque,
se o empenho está assinado pelo ordenador da despesa, enfim, se cerca de
todas as garantias para que não ocorram pagamentos indevidos. 3- Neste caso
especificamente, além dos cuidados acima exemplificados, a Presidente sentiuse extremamente segura em assinar os cheques, pois além da assinatura da
Secretária de Administração (ordenadora da despesa), havia o ateste do
Procurador e uma anotação no empenho da Chefe da Contabilidade,
informando que de acordo com o Jurídico, aquele pagamento se referia ao
FAPS por ser ação do mesmo. (cópias em anexo). 4- Passado alguns dias, a
Presidente encontrou o servidor Adalmiro e comentou com o mesmo que tinha
assinado o cheque da sua RPV, ele por sua vez, ficou surpreso, pois disse não
ter nenhuma ação relacionada com o FAPS, mas sim, uma ação relacionada
com a equiparação do salário básico ao mínimo nacional e diferenças. 5Intrigada com aquela revelação, a Presidente dirigiu-se ao setor de
Contabilidade da Prefeitura e solicitou que mostrassem a ela toda a
documentação relacionada aquela RPV. Foi quando descobriu que aquele
pagamento tinha sido irregular, pois realmente o objeto da ação mencionada na
RPV era sobre a equiparação do salário básico ao mínimo nacional. (cópia da
RPV em anexo ), portanto deveria ter sido paga com recursos do Município.6-
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Diante desta constatação, resolveu olhar também a RPV do servidor Luis
Orlando da Rosa Moreira, e da mesma forma tinha sido paga com recursos do
FAPS e não do Município.7- Em outubro mais precisamente em 11/10/2012, foi
encaminhado ofício de n° 35 para o Exmo Sr, Prefeito Municipal solicitando
esclarecimentos sobre o ocorrido e pedindo providencias. (cópia do ofício em
anexo). 8- Em 17 de dezembro foi encaminhado novo ofício, o de n° 40 ao
Prefeito Municipal, reiterando o de n° 35. (cópia em anexo). 9- Em janeiro de
2013 assumiu o novo Prefeito. O Conselho já de imediato encaminhou ofício o
de n° 001 de 20/02/2013, (cópia em anexo) cobrando informações quanto aos
ofícios de números 35 e 40, bem como, na mesma data protocolou
requerimento solicitando audiência (Protocolo n° 1319, cópia em anexo) só
conseguindo em abril, quando relatou toda a situação novamente, reiterandose o ressarcimento. O Prefeito solicitou a Secretária de Administração que
junto com a Secretaria da Fazenda fizessem um levantamento averiguando a
possibilidade de outros casos, para só então fazer o ressarcimento. 10- Os
meses se passaram sem que tivéssemos qualquer sinal de que o levantamento
estivesse sendo realizado, portanto o Conselho achou por bem solicitar outra
audiência, o que foi feito através do protocolo de n° 7711(cópia em anexo).
Durante a audiência o Prefeito repassou todos os pontos da pauta que lhe foi
apresentada em abril, inclusive cobrando da Secretária de Administração o
levantamento das RPVs. A Secretária da Administração comentou que teria
ficada a cargo da Secretaria da Fazenda a realização do levantamento, mas
também não soube precisar se já estava sendo realizado, portanto, saímos
mais uma vez sem uma posição clara e objetiva com relação ao ressarcimento
daqueles valores. 11- Em 02/01/2014 mais uma vez o Conselho protocolou
requerimento cobrando os pontos de pauta que até a presente data não tinham
sido atendidos (cópia em anexo). 12- Em 24/01/2014 recebemos resposta da
SMA através do memorando nº 48 informando que este assunto teria ficado a
cargo da Secretaria da Fazenda (cópia em anexo). 13- Diante dos fatos acima
relatados com as devidas comprovações e a inexistência dos devidos
ressarcimentos na conta do FAPS até a presente data. O Conselho aprova com
ressalva a aplicação dos recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
Servidor pelo Município de São Lourenço do Sul em sessão extraordinária
realizada no dia 26/03/2014. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 26 de março de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosembecker(Titular)
Ângela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Ivone Nunes Peglow (Titular)
Cléia Leoni Dröse ( Suplente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )

56

ATA C.P.M. Nº 05
Aos quatorze dias, do mês de abril, do ano de dois mil e quatorze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão extraordinária, os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o
livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski,Fabiano
Bosembecker, Ivone Nunes Peglow, Jocimar Freitas Forster, juntamente com
a gestora Noemi Correa Moreira e a funcionária Rejane Fick Kath . Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças;
correspondência expedida e recebida; XII Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública; resultado do Cálculo Atuarial 2014. Verificado o número
de conselheiros e a existência de quorum para a realização da sessão, a
Presidente deu início à mesma, fazendo a leitura da correspondência expedida
que não foi lida na sessão anterior, pois a pauta foi específica para aprovação
do parecer a ser encaminhado ao Tribunal de Contas. Memorando n°005, de
19 de março de 2014, encaminhado para a Secretaria Municipal de
Administração - departamento Pessoal, solicitando relatórios das licenças
maternidade e de saúde dos meses de abril a novembro de 2013, após o
acerto do programa da folha de pagamento entre plano previdenciário e
financeiro, Memorando n° 006, de 21 de março de 2014, encaminhado ao
Controle Interno, informando que houve um erro na folha de pagamento de
fevereiro, sendo servidores ativos recebendo valores pelo RPPS. Memorando
n°007, de 21 de março de 2014, encaminhado ao Gabinete do Prefeito com o
mesmo teor do que foi informado ao Controle Interno, solicitando o imediato
acerto e devolução dos recursos ao Fundo. Memorando n° 008, de 24 de
março de 2014, encaminhado ao gestor do Fundo Sr. João Eduardo Knopp,
solicitando que o mesmo encaminhasse a este Conselho, cópia das planilhas
do resumo mensal das obrigações patronais, dos meses de maio, junho,
outubro, novembro, dezembro e 13° salário do ano de 2013, bem como, os
demonstrativos de repasse ao Ministério da Previdência Social do bimestre
setembro-outubro 2013. Referente ao ano de 2014 encaminhar planilha resumo
mensal das obrigações patronais e demonstrativo de repasse do bimestre
janeiro-fevereiro. Memorando n° 009, de 24 de março de 2014, encaminhado
ao Controle Interno, solicitando informações sobre o acerto de valores entre os
regimes financeiro e previdenciário, em consequência da falha no programa da
folha de pagamento no momento da instituição da segregação de massas, se
tem previsão para efetivação deste acerto. Memorando n° 010, de 04 de abril
de 2014, encaminhado a Secretaria Municipal da Fazenda -Contadora, para
que fosse elaborado projeto de lei de abertura de credito especial, criando a
despesa de serviços de terceiros pessoa física que não foi previsto no
orçamento do RPPS neste ano. Ofício n° 002, de 19 de março de 2014,
encaminhado ao SIMUSSUL, informando o calendário anual das sessões deste
Conselho, Ofício n° 003, de 19 de março de 2014, encaminhado ao
SIMUSSUL, solicitando espaço nos Seminários de qualificação dos servidores,
promovido por aquela Entidade, para que o RPPS possa manter os servidores
a par da situação do Fundo. Feita a leitura da correspondência expedida,
passou-se a da correspondência recebida. Memorando n° 27, de 25 de
março de 2014, recebido do Controle Interno, respondendo aos memorandos
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008 e 009 do C.M.P., orientando que sejam encaminhados os memorandos a
Secretaria Municipal da Fazenda, pois o Controle Interno tem como função
apenas orientar e acompanhar
os procedimentos administrativos.
Memorando n° 189, de 27 de março de 2014, da Secretaria Municipal de
Administração, respondendo ao memorando n° 007 do C.M.P., informa que o
erro ocorrido no mês de fevereiro foi devido a uma atualização do sistema
GP(Gestão de Pessoal), informa também que já contataram com o
programador da Dueto, Sr. Altair que fará a correção no mês de abril.
Correspondência da COM, Consultoria Organização Metodologia de São
Paulo, oferecendo seus trabalhos na recuperação de valores a título de
Compensação Previdenciária. Passando para o próximo ponto que é a ida ao
XII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, em Caxias do Sul, nos dias
12,13 e 14 de maio. A Presidente solicita a confirmação de quem vai poder ir,
para que se providencie as inscrições, diárias, reserva de hotel, ou seja, todas
as providencias necessárias. O conselheiro Fabiano se manifesta dizendo que
ele irá participar, Cláudia e Ivone também confirmam a ida. Fabiano sugere que
se veja a possibilidade de se locar uma Van ou Micro-ônibus, pois o número de
pessoas que irão ao Seminário, o município não teria veículo com capacidade
para acomodar todos, sem contar o transtorno das baldeações, dificuldade de
conciliar horários. Martha diz que fará orçamento e depois confirma aos
conselheiros. A Presidente informa que Matias integrante do Comitê de
Investimentos, irá nos acompanhar e o novo Secretário de Administração,
Pablo Machim, gostou muito do convite e já confirmou a participação. O último
ponto da pauta é o recebimento do cálculo atuarial preliminar, encaminhado
pela Secretaria de Administração no dia 03 de abril. Feita uma análise
preliminar dos dados,verificou-se que no Plano Previdenciário há indicação de
aumento da alíquota para parte patronal, passando dos atuais 15,54% para
17,09%, necessitando projeto de lei para aumento da mesma. No plano
financeiro será mantida a atual alíquota de 14,40%. Chamou atenção e nos
preocupou muito, foi que o resultado do cálculo, indica que o município deverá
começar a integralizar a folha de pagamento a contar do ano de 2019, o que no
cálculo do ano passado a previsão para esta situação se daria apenas em
2026.Precisamos analisar mais a fundo que fatores estariam contribuindo para
esta diminuição de tempo tão drástica em tão pouco tempo. Martha sugere se
tentar entrar em contato com o pessoal da Caixa para que esclareçam esta
situação, os conselheiros concordam que se providencie as explicações para
esta situação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 14 de abril de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosembecker (Titular)
Ivone Nunes Peglow (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Correa Moreira(Gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )
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ATA C.P.M. Nº 06
Aos vinte e um dias, do mês de julho, do ano de dois mil e quatorze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Fabiano
Bosembecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Inajara Padilha Thurow,
Jocimar Freitas Forster, juntamente com os gestores Noemi Correa Moreira,
João Eduardo Knopp e a funcionária Rejane Fick Kath . Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; correspondência
recebida e expedida; informes; contratação de consultoria; reforma prédio
RPPS; alteração no calendário das sessões. Com base nas assinaturas do livro
de presenças, verificou-se a existência de número legal de conselheiros para
realização da sessão tendo a presidente dado início a mesma. Primeiramente
leu as correspondências expedidas, Memorando n° 11, de 22 de abril de
2014, encaminhado ao Gabinete do Prefeito solicitando liberação dos gestores,
conselheiros e integrante do Comitê para participarem do XII Seminário Sul
Brasileiro de Previdência Social,na cidade de Caxias do Sul nos dias 12,13 e
14 de maio do corrente ano. Memorando n° 12, de 28 de abril de 2014,
encaminhado ao Gabinete do Prefeito, solicitando audiência enquanto estiver
despachando na SMOU para tratar do resultado preliminar do cálculo atuarial
2014,solicitando também a presença do Secretário de Administração.
Memorando n° 13, de 08 de maio de 2014, encaminhado para a Procuradoria
solicitando a elaboração de contrato de prestação de serviço, com o objetivo de
confecção de um laudo de avaliação prévia de imóvel, previsto na Lei Municipal
n° 1777 de 1991, com vistas a aquisição do prédio localizado a rua Álvares
Cabral n° 152. Memorando n° 14, de 16 de maio de 2014, encaminhado a
Contabilidade, comprovante de diária da Conselheira Cláudia Unticeski,
referente a participação no seminário promovido pela Agip em Caxias, nos dias
12,13 e 14 de maio. Memorando n° 15, de 16 de maio de 2014, encaminhado
a Contabilidade, comprovante de diária da Conselheira Ivone Nunes Peglow,
referente a participação no seminário promovido pela Agip em Caxias, nos dias
12,13 e 14 de maio. Memorando n° 16, de 16 de maio de 2014, encaminhado
a Contabilidade, comprovante de diária do Conselheiro Fabiano Bosembecker,
referente a participação no seminário promovido pela Agip em Caxias, nos dias
12,13 e 14 de maio. Memorando n° 17, de 16 de maio de 2014, encaminhado
a Contabilidade, comprovante de diária da Conselheira e Presidente Martha
Petrucci, referente a participação no seminário promovido pela Agip em Caxias,
nos dias 12,13 e 14 de maio. Memorando n° 18, de 16 de maio de 2014,
encaminhado a Contabilidade, comprovante de diária da Conselheira Cássia
Knopp Timm, referente a participação no seminário promovido pela Agip em
Caxias, nos dias 12,13 e 14 de maio. Memorando n° 19, de 21 de maio de
2014 encaminhado a Contabilidade, solicitando documentação necessária o
atendimento dos itens C,D,E e F da requisição do TCE. Memorando n° 20, de
21 de maio de 2014, encaminhado a Contabilidade solicitando suplementação
orçamentária no valor de R$ 300.000,00 para assegurar o pagamento do
imóvel que será adquirido pelo RPPS. Memorando n° 20A, de 22 de maio de
2014, encaminhado ao setor Financeiro, solicitando anulação de parte do
empenho n° 7345, referente a uma inscrição de curso R$ 890,00. Memorando
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n° 21, de 21 de maio de 2014, encaminhado para o setor Financeiro
solicitando anulação de parte do empenho n° 8063, referente a uma taxa para
realização da prova de CPA 10, no valor de 200,45. Memorando n° 22, de 23
de maio de 2014, encaminhado para o gabinete do Secretário de
Administração, solicitando autorização para encaminhamento de liberação de
acesso da servidora Rejane Kath ao sistema do Ministério da Previdência
Social, com o intuito de preenchimento e envio de demonstrativos e
comprovantes de repasse. Memorando n° 23, de 28 de maio de 2014,
encaminhado ao Departamento Pessoal, solicitando a elaboração de RPA para
o engenheiro Fábio Cramer, pela realização do laudo do imóvel. Memorando
n° 23A, de11 de junho de 2014, encaminhado a Contabilidade comprovantes
de diária da servidora do Legislativo, integrante do Comitê Financeiro Veranice
Scheunemann, que participou do curso CPA-10 promovido pela APIMEC-SUL,
nos dias 2,3,4,5 e 6 de junho. Memorando n° 23B, de 03 de julho de 2014,
encaminhado a Contabilidade comprovantes de diária da servidora do
Legislativo, integrante do Comitê Financeiro Veranice Scheunemann, que
participou da prova CPA-10, em Pelotas no dia 24, de junho. Memorando n°
24, de 11 de julho de 2014, encaminhado a Contabilidade bilhetes das
passagens de ida e volta a Pelotas da servidora do Legislativo, integrante do
Comitê Financeiro Veranice Scheunemann, que participou da prova CPA-10,
em Pelotas no dia 24, de junho. Memorando n° 25, de 15 de julho de 2014,
encaminhado ao gabinete da Secretária Municipal de Planejamento e Meio
Ambiente, solicitando que ceda técnico (engenheiro ou arquiteto) da sua pasta,
para a elaboração do memorial descritivo da reforma do prédio recém
adquirido pelo RPPS. Memorando n° 26, 15 de julho de 2014, encaminhado
ao gabinete do Prefeito Municipal, solicitando as mesas antigas da
Procuradoria, caso haja troca do mobiliário daquele setor. Memorando n° 27,
de 18 de julho de 2014, encaminhado a Contabilidade os comprovantes de
diária da servidora Rejane Kath, que participou de curso em Porto Alegre nos
dias 15 e 16 de julho, sobre Contabilidade nos RPPS promovido pelo IGAM.
Ofício n° 04, de 22 de maio de 2014, encaminhado ao auditor do Tribunal de
Contas do Estado Sr. Marcos Vinícius Rosseti Guerra, os documentos
solicitados pela requisição n° 070MV2013. Ofício n° 05, de 30 de maio de
2014, encaminhado ao Ministério da Previdência Social, autorizando o acesso
da servidora Rejane Beatriz Fick Kath ao sistema do Ministério para
preenchimento e envio de demonstrativos. Encerrada a leitura da
correspondência expedida, passou-se a leitura da recebida. Memorando
n°274, de 22 de maio de 2014, emitido pela SMA, encaminhando a avaliação
atuarial 2014 definitiva. Memorando n° 194, de 26 de maio de 2014, emitido
pela servidora Mara Virginia Antler, do Setor de Pessoal, informando que ao
tomar conhecimento do enorme déficit apresentado pela Avaliação Atuarial, a
mesma por ter sido designa para fazer a coleta de dados foi verificar os dados
informados a Caixa e constatou que os dados eram do mês de março de 2014
e não de dezembro de 2013 como deveria ser, acredita que este erro possa ter
influenciado no resultado do cálculo. Memorando n° 279, de 27 de maio de
2014, encaminhado pela Secretaria de Administração, resposta do memorando
n° 22 do CMP, autorizando a servidora Rejane Kath ter acesso ao sistema do
Ministério da Previdência Social. E-mail do Ministério da Previdência Social
datado de 13 de maio de 2014, solicitando o encaminhamento de documentos
referente aos parcelamentos de dívidas do Ente com o RPPS. Proposta da
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CSM de treinamento para duas pessoas com relação ao COMPREV, R$
900,00. Requisição de Documentos n° 73 e 74 do TCE, solicitando várias
informações quanto ao resultado da Avaliação Atuarial 2014.Respostas
elaboradas pela Caixa Econômica Federal com relação aos questionamentos
do TCE, do dia 09 de junho de 2014, para que possamos encaminhar aos
auditores. Terminada a leitura das correspondências passou-se para ponto de
pauta informes. A Presidente começa informando que o Município está com a
CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária) trancada em decorrência da
seguinte situação: O gestor do Fundo, servidor João Eduardo Knopp até a
presente data é o responsável pelo preenchimento e envio dos demonstrativos
dos repasse de recursos dos servidores e do ente para RPPS ao Ministério da
Previdência Social. Estes demonstrativos são encaminhados a cada bimestre.
Ocorre que desde junho de 2013, o Ministério comunicou aos RPPS que a
partir de janeiro 2014, estes demonstrativos teriam um novo formato, teriam
mais dados a serem preenchidos, um demonstrativo mais minucioso. Ficou
então acertado que João continuaria preenchendo o modelo velho e Noemi
começaria a treinar o modelo novo. Teriam seis meses para treinar, tirar
dúvidas, se familiarizar com o novo formato. Também ficou acertado que
Noemi passaria para Rejane como preencher o DAIR (Demonstrativo das
Aplicações e Investimentos dos Recursos), que é mais simples e depois João
passaria o DIPR(Demonstrativo). Em setembro de 2013, João foi nomeado
como Contador e foi designado para atuar no Controle Interno, mas garantiu
que continuaria fazendo estes demonstrativos, até que ensinasse Rejane. No
inicio do ano de 2014 Noemi veio ensinar Rejane a preencher e enviar o DAIR,
mas João não. Os meses se passaram e João retornou para Contabilidade em
março de 2014, e até este momento só falava que vinha ensinar Rejane mas
acabava não acontecendo, isto só veio a acontecer na segunda semana de
junho quando estava fechando o terceiro trimestre. Ficamos surpresas ao
saber que não tinha sido encaminhado nenhum demonstrativo no ano de 2014,
portanto, precisava ser feito e encaminhado até o final do mês de junho os três
bimestres, pois CRP tinha validade até 30 de junho. Rejane como tem se
mostrado bastante eficiente, antes mesmo de João vir ensinar-lhe como
preencher o DIPR, entrou no site do Ministério da Previdência e abriu o
programa e foi vendo que tipo de dados eram solicitados, só não conseguiu
preencher porque não dispunha de todos os dados, relatórios, precisava
realmente que João trouxesse essas informações. Para finalizar, João não
estava tão seguro do preenchimento pelo modelo novo, em muitos momentos
Rejane é que teve que orientar o preenchimento, e estes quinze dias mais ou
menos não foram suficientes para preencher e encaminhar todos os
demonstrativos, terminando a validade da CRP . Rejane está solucionando as
inconsistências apontadas pelo Ministério para que o Município volte a ter a
Certidão. O próximo ponto a ser informado é que em decorrência do
memorando encaminhado pela servidora Mara Antler, o Secretário Municipal
de Administração, nos comunicou que irá entrar em contato com a Caixa para
ver da possibilidade da mesma efetuar novo cálculo sem custas para o
Município, agora com os dados corretos, dezembro de 2013. Outra informação
é de que já foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social toda a
documentação necessária para elaboração de novo acordo de cooperação
técnica para a realização da Compensação Previdenciária. A Presidente
informa que está finalizando os dados que irão compor o Banner do RPPS na
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página da Prefeitura Municipal. Encerradas as informações passou-se para o
outro ponto da pauta que é a aquisição de um scanner. Rejane coloca que uma
vez o acordo de cooperação técnica assinado e publicado no diário oficial o
Município estará apto a começar os processos de Compensação
Previdenciária, e para tal precisaríamos deste equipamento para realizar as
digitalizações dos documentos. Martha coloca está saindo uma licitação de
equipamentos de informática e assim aproveitaríamos para adquirir. Colocado
em votação, foi aprovada a compra do scanner. Outro ponto é a contratação de
Assessoria para o RPPS, Martha coloca aos conselheiros que foi encaminhada
a solicitação de contratação para a Central de Compras através de dispensa de
licitação, pois o valor anual ficaria abaixo dos oito mil reais, a empresa
vencedora foi a Premier que fez o preço de seiscentos e cinquenta reais
mensais para prestar assessoria financeira, contábil, jurídica e de
educação.Seguindo a pauta do dia, outro assunto a ser discutido é a definição
do que vamos realizar de reforma na casa adquirida pelo RPPS. Fabiano acha
melhor aguardarmos mais um pouco deixar este assunto para a próxima
sessão, os demais conselheiros concordaram em discutirmos mais adiante,
aguardarmos a resposta da Seplama quanto a elaboração do projeto com
pessoal da Secretaria. O último ponto da pauta é com relação as datas das
sessões, é que o Comitê financeiro reúne-se após as nossas sessões e
quando precisarem de alguma autorização do Conselho ou vai ter que se
marcar uma extraordinária ou terá que se aguardar quase um mês para
aprovar alguma solicitação. Após algumas considerações, chegou-se a um
consenso que as reuniões do Comitê Financeiro deverá ser na segunda sexta
feira de cada mês e as do Conselho na terceira segunda feira de cada mês,
assim se tem apenas o final de semana de intervalo. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
presentes.
São Lourenço do Sul, 21 de julho de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Fabiano Bosembecker (Titular)
Angela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Correa Moreira(Gestora)
João Eduardo Knopp ( Gestor)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )
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ATA C.P.M. Nº 07
Aos vinte e dois dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e quatorze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Fabiano
Bosembecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Inajara Padilha Thurow,
Jocimar Freitas Forster, juntamente com os gestores Noemi Correa Moreira,
João Eduardo Knopp e a funcionária Rejane Fick Kath . Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; correspondência
recebida e expedida; informes; transferência de valores para Caixa Econômica
Federal; contratação de consultoria. Com base nas assinaturas do livro de
presenças, verificou-se a existência de número legal de conselheiros para
realização da sessão, tendo a presidente dado início a mesma. Primeiramente
leu as correspondências expedidas, Memorando n° 028, de 22 de julho de
2014, encaminhado para a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando que
designe funcionário e estipule prazo para a realização do levantamento pra
acerto de contas dos pagamentos das RPVs, bem como, acerto entre os
planos previdenciário e financeiro dos meses de abril a novembro de 2013.
Memorando n° 029, de 22 de julho de 2014, enviado ao Gabinete do Prefeito
informando do encaminhamento do memorando n° 028 ao Secretário da
Fazenda. Memorando n° 030, de 19 de agosto de 2014, encaminhado para
Contabilidade, com os comprovantes de diárias da servidora Rejane Kath, que
participou da Atividade Técnica promovida pela AGIP sobre o
PASEP/COMPREVE nos RPPS, nos dias 14 e15 de agosto em Porto Alegre.
Memorando n° 031, de 22 de agosto de 2014, encaminhado para
Contabilidade, com os comprovantes de diárias da servidora Martha Petrucci,
que participou da Atividade Técnica promovida pela AGIP sobre o
PASEP/COMPREVE nos RPPS, nos dias 14 e15 de agosto em Porto Alegre.
Memorando n° 032, de 05 de setembro de 2014, encaminhado para
Contabilidade, com o comprovante de diária da servidora Martha Petrucci, que
participou da Atividade Técnica promovida pela AGIP sobre a possível ação
judicial visando a correção de valores do COMPREV/PASEP, no dia 04 de
setembro em Porto Alegre. Memorando n° 033, de 17 de setembro de 2014,
encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, solicitando alguns
móveis e cadeiras que estão sendo descartados em virtude da reestruturação
do Prédio Central, para serem aproveitados no prédio do RPPS.
Requerimento n° 005579, de 24 de julho de 2014, solicitando audiência com
o Prefeito Municipal para tratar de assuntos relacionados com o RPPS.
Terminada a leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida.
Memorando n° 44, de 05 de agosto de 2014, enviado pela Comissão Especial
de Avaliação, boletim de avaliação da estagiária Rejane Beatriz Fick Kath.
Memorando n° 430, de 06 de agosto de 2014, enviado pela SEPLAMA,
respondendo ao nosso memorando de n° 025 de que aquela pasta não tem
condições de atender nosso pedido devido ao aumento de tarefas e convênios.
Memorando n° 499, de 14 de agosto de 2014, enviado pela Secretaria de
Administração, encaminhando cópia do acordo de cooperação técnica firmado
com o Ministério da Previdência Social para a realização da Compensação
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Previdenciária. Memorando n° 231, de 18 de agosto de 2014, encaminhado
pela Secretaria da Fazenda respondendo ao nosso memorando de n° 028,
determinando através da Ordem de serviço n° 03/2014 o servidor João
Eduardo Knopp, para a realização do levantamento da RPVs, bem como
dando-lhe 60(sessenta) dias para conclusão do levantamento. Memorando n°
620, de 19 de agosto de 2014, enviado pela SEG, recebido apenas em 12 de
setembro, pois o mesmo ficou arquivado na SMA, solicitando informações
quanto ao cancelamento da CRP do Município. Memorando n° 146, de 27 de
agosto de 2014, enviado pela Central de Compras, informando que não será
possível realizar a contratação da assessoria através de dispensa de licitação,
pois este objeto já foi dispensado por outra secretaria, o que ultrapassaria os
oito mil previstos anualmente. Memorando n° 247 de 15 de setembro de
2014, encaminhado pela Secretaria da Fazenda, orientando que as inscrições
de cursos na DPM feitas pelo RPPS deverão ser encaminhadas via e-mail, pois
temos CNPJ próprio. Memorando n° 705, de 15 de setembro de 2014,
enviado pela Secretaria Especial de Gabinete, encaminhando cópia da
Informação de n° 2920 elaborada pela DPM sobre a Taxa de Administração do
RPPS, solicitada pelo gestor João Eduardo Knopp. Ofício n° 130 de 13 de
agosto de 2014, encaminhado pelo SIMUSSUL, convidando a Presidente
Martha para ser debatedora no VI Seminário de Qualificação do Servidor
Público Municipal, a se realizar no dia 02 de outubro, onde o tema do
Seminário será Regime Próprio de Previdência e FAPS. Encerrando a leitura
das correspondências a Presidente passou aos informes, o primeiro é de que a
Caixa encaminhou o novo cálculo atuarial em 08 de setembro, agora feito com
os dados corretos, base dezembro de 2013, diminuiu um pouquinho o déficit,
mas ainda continuamos na casa dos quatrocentos milhões, vamos ter que
analisar quais os fatores que poderiam estar causando este déficit tão grande
em relação ao resultado do ano de 2013, base dezembro de 2012. Precisa ter
uma explicação lógica para este descalabro, e principalmente que as reservas
que o Fundo dispõe não serão suficientes por muito tempo. Talvez entrar em
contato com o atuário da Caixa para que nos esclareça o porque deste
resultado. Ficou deliberado que iremos entrar em contato com o Secretário
Municipal de Administração para que agende uma reunião com o pessoal da
Caixa antes de apresentar o resultado para o Prefeito, pois o governo tem que
estar ciente deste resultado. A Presidente solicitou aos conselheiros que
puderem participar do Seminário seria muito bom. Continuando com os
informes foi colocado aos presentes que a servidora Rejane conseguiu baixar o
programa do SIPREVE, precisando agora que o programador da DUETO do
programa Gestão de Pessoal puxe os dados para o SIPREVE, já está sendo
providenciado. Também já recebemos as senhas de acesso ao sistema do
COMPREV, para a realização das Compensações Previdenciárias. Vamos
agendar na CSM o treinamento para que tão logo se comece a realizar estes
processos, que vão trazer mais recursos para o Fundo. Como puderam ouvir o
memorando da Central de Compras, vamos ter que realizar um processo
licitatório para a contratação da Assessoria, esperamos que seja rápido para
que a empresa vencedora, possa nos auxiliar na elaboração da Política de
Investimentos 2015. Com relação a solicitação de parecer a DPM quanto a taxa
de Administração teve por objetivo esclarecer a forma de cálculo, pois segundo
João, houve uma interpretação equivocada, precisando ser refeito o cálculo. A
Presidente Martha passa para o ponto de pauta que se refere a transferência
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de recursos de outras instituições bancárias para os fundos da Caixa
Econômica Federal. Martha diz que vem sofrendo uma pressão enorme do
gerente da Caixa para que haja entrada de novos recursos, naquela instituição,
sabe que eles, os gerentes precisam alcançar metas, e que Marcelo está a
beira de um ataque de nervos, chegando a mandar e-mail para o Secretário da
Administração, solicitando que ele interceda junto a Presidente para que esta
operação ocorra. Chegou a mencionar no e-mail de que dois milhões já
resolveria o seu problema e que não nos incomodaria mais este ano. Tenho
dito a ele que depende das rentabilidades dos Fundos e que temos um acerto
de que teremos recursos nas três instituições bancárias oficiais. Após algumas
considerações como: ouvir a opinião dos gestores, análise da rentabilidade dos
fundos da Caixa, foi colocado em votação a possibilidade de se transferir algum
recurso para a Caixa. Foi aprovado a transferência de recursos para caixa sem
uma data pré estabelecida, os gestores indicarão o melhor momento para esta
operação, não se sujeitando as pressões de gerente de nenhuma instituição
financeira. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida
e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 22 de setembro de 2014.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Ângela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Noemi Correa Moreira(Gestora)
João Eduardo Knopp ( Gestor)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )
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ATA C.P.M. Nº 08
Aos trinta dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e quatorze, as oito
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Fabiano
Bosembecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Inajara Padilha Thurow,
Cristine Spiering Hartwig, juntamente com os gestores Noemi Correa Moreira,
João Eduardo Knopp e a funcionária Rejane Fick Kath . Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; correspondência
recebida e expedida; informes; aprovação da política de investimentos 2014
para execução em 2015, e constituição de reserva da Taxa de Administração.
Verificada a existência de quorum para a realização da sessão, a Presidente
deu início a mesma, lendo a correspondência expedida. Memorando n° 034,
de 25 de setembro de 2014, enviado para a Contabilidade com os
comprovantes de diárias da servidora Rejane Kath, referente ao curso
promovido pela DPM nos dias 18 e 19 de setembro, sobre Aposentadorias e
Pensões no Serviço Publico; Memorando n° 035, de 29 de setembro de
2014, enviado para a Procuradoria / Dr. Marcos Fraga, solicitando a isenção do
IPTU (parcelas restantes) do imóvel adquirido pelo RPPS. Memorando n°
035A, de 14 de outubro de 2014, encaminhado a Contabilidade com os
comprovantes de diárias da servidora Rejane Kath, referente ao curso
promovido pela DPM nos dias 09 e10 de outubro, sobre Contabilidade aplicada
aos RPPS. Memorando n° 036, de 07 de outubro de 2014, encaminhado a
Central de Compras, solicitando abertura de Processo Licitatório para
contratação de empresa que preste assessoria financeira, contábil, jurídica e
de educação e treinamento, em anexo o Termo de Referencia, os orçamentos
a requisição e a Planilha de Custo. Memorando n° 037, de 15 de outubro de
2014, encaminhado a Procuradoria, solicitando a elaboração de projeto de lei
de abertura de crédito especial para pagamento de taxas como IPTU, pois esta
despesa não constou no orçamento de 2014 do RPPS. Memorando n° 038 de
23 de outubro de 2014, encaminhado a Contabilidade com os comprovantes
de diárias da servidora Rejane Kath, referente ao curso de Benefícios no
RPPS, aspectos legais e jurídicos, promovido pela AGIP nos dias 20 e 21 de
outubro. Memorando n° 039, de 24 de novembro de 2014, enviado para a
Central de Compras, solicitando a republicação do edital de licitação para
contratação de assessoria para o RPPS, uma vez que a primeira foi deserta.
Memorando n° 040, de 27 de novembro de 2014, enviado para a Secretaria
de Administração, informando o período de gozo de férias da servidora Rejane
Beatriz Fick Kath, que será de 04 de janeiro a 03 de fevereiro de 2015.
Terminada a leitura da correspondência expedida, passou-se para a
recebida.Parecer da Procuradoria elaborado pelo Dr. Marcus Fraga, com
relação ao solicitado através do memorando n° 035/2014 isenção do IPTU do
imóvel adquirido pelo RPPS, datado de 29 de setembro de 2014. Orienta que
é possível a isenção, só que depois da escrituração do imóvel, portanto, como
só temos o contrato de compra e venda, ainda não está no nome do RPPS
deveremos pagar até a efetiva escrituração. Memorando n° 070 de 27 de
outubro de 2014, enviado pela Comissão Especial de Avaliação, boletim de
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avaliação de estágio n°03, da servidora Rejane Beatriz F. Kath. Ofício n° 408,
de 17 de novembro de 2014, enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda,
informando a falta de repasse da parte patronal, mais o aporte financeiro dos
não contributivos, desde agosto de 2014 até a presente data. Requisição de
documentos n° J-1, do Tribunal de Contas do Estado, solicitando uma série
de documentos tais como: cópia da lei de criação e possíveis
alterações;portaria que nomeou o Conselho Municipal de Previdência; relação
de aposentados e pensionistas com data do implemento; relação de
aposentados e pensionistas para os quais existe compensação financeira pelo
Regime Geral; cálculo atuarial;certificação CPA10 dos servidores credenciados
; informar se houve auditoria fiscal do MPAS; cópia da lei que autorizou o
último parcelamento; extratos bancários dos recursos do RPPS de todo o ano
de 2014; Certificado de Regularidade Previdenciária, e por último as Atas das
reuniões do Comitê Financeiro do RPPS. Relatório n° 22 de 15 de dezembro
de 2014, enviado pelo Controle Interno, sugerindo que se verifique com a
Contabilidade as divergências de valores contabilizados. Passando ao ponto
dos informes, a Presidente comunica aos conselheiros que a gestora Noemi se
submeteu a prova do CPA 20, tendo sido aprovada. A empresa vencedora do
processo licitatório para a contratação de empresa de consultoria foi a Premier
Análises e Consultoria, estando o contrato valendo desde ontem. A Presidente
coloca a palavra a disposição dos gestores, para que se manifestem com
relação a Política de Investimentos. João inicia fazendo comentários a
respeito do cenário macroeconômico e análise setorial para investimentos.
De acordo com especialistas do mercado e dados dos boletins Focus,
divulgados no decorrer de dezembro de 2014, após a definição da equipe
econômica para o próximo mandato da Presidente Dilma, espera-se a
divulgação das ações que serão levadas a efeito para ajustes no processo de
aperto monetário e da política fiscal, objetivando trazer a inflação para o centro
da meta. O uso continuado de truques contábeis, a chamada contabilidade
criativa, para mascarar os dados relativos ao desempenho das contas públicas
e o represamento dos preços administrados, tem refletido de forma significativa
na transparência das informações e provocado a desconfiança do mercado
com relação à seriedade da política econômica. Objetivo da gestão:
considerando as projeções do mercado financeiro, aliado as indefinições
previstas para o cenário de 2015 em função das ações da nova equipe
econômica, a recomendação para este ambiente é de cautela e prudência na
alocação dos recursos. Na estratégia de formação de preços investimentos e desinvestimentos: Limitado ao estabelecido pela Resolução
do CMN n° 3922 a Resolução do BCB n° 4392 e a definição do TCE-RS,
quanto a aplicação dos recursos do RPPS somente em bancos oficiais (
Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Federal ). Quanto a critérios de
contratação- Administração de carteiras de renda fixa e renda variável:
administração própria. Testes comparativos e de avaliação para
acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da
gestão externa dos ativos: Acompanhamento sistemático da evolução do
cenário econômico, para estabelecer a adequação da carteira de investimentos
do RPPS. Observações: A estimativa de fraco desempenho da economia
brasileira para o próximo ano, considerando as projeções para o PIB e
produção industrial, as oscilações do câmbio, a inflação próximo do teto da
meta, a pressão da queda do preço do barril do petróleo, a devassa da
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operação Lava-Jato na maior estatal brasileira, apontam para um cenário
econômico conturbado para 2015, embora a tendência de elevação da taxa
básica dos juros, representaria um melhor desempenho dos investimentos em
títulos públicos, garantindo que os recursos financeiros dos RPPS alcancem
desempenho satisfatório. Quanto a Alocação dos Recursos/Diversificação
ficou assim distribuído a estratégia de alocação (%): Renda Fixa - Títulos
Tesouro Nacional- SELIC - 0,00%; FI 100% títulos TN- 100%; Operações
Compromissadas - 10%; FI Renda Fixa/Referenciados RF- 80%; FI de Renda
Fixa - 20%; Poupança - 0,00%; FI em Direitos Creditórios - Aberto - 10%; FI
em Direitos Creditório - Fechado - 0,00%; FI Renda Fixa Credito Privado - 5%
Renda Variável - FI Ações referenciados - 10%; FI de Índices Referenciados
em Ações - 5%; FI em Ações - 5%; FI Multimercado - aberto 0,00%; FI em
Participações - fechado - 5%; FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - 5%.
Após a explanação foi colocado em votação sendo a mesma aprovada. João
complementa dizendo que a Política pode ser alterada, caso a assessoria
contratada achar necessário. Para finalizar, passamos ao último ponto da pauta
que é a constituição de reserva da Taxa de Administração, que no caso será o
saldo existente em 31 de dezembro de 2014 entre conta corrente e conta
investimento. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 30 de dezembro de 2014.
Martha Porto Petrucci
Fabiano Bosembecker
Ângela Beatriz Fonseca Soares
Inajara Padilha Thurow
Cristine Spiering Hartwig
Noemi Correa Moreira
João Eduardo Knopp
Rejane Fick Kath
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ATA C.P.M. Nº 01/ 2015
Aos vinte e três dias, do mês de março, do ano de dois mil e quinze, as
quatorze horas , na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Fabiano Bosenbecker, Ângela Beatriz Fonseca Soares, Cristine
Spiering Hartwig, juntamente com os gestores Noemi Correa Moreira, João
Eduardo Knopp e as agentes administrativas do FAPS, Rejane Beatriz Fick
Kath e Talita Brito da Silveira . Os conselheiros reuniram-se para discutir e
deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura
do livro de presenças; correspondência recebida e expedida; informes;
elaboração do parecer quanto a aplicação dos recursos do RPPS que será
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Verificado a existência de
quorum através do livro de presenças, a Presidente Martha deu início a sessão
fazendo a leitura da correspondência expedida, Memorando n° 001, de 09 de
janeiro de 2015, encaminhado a Central de Compras, informando a despesa
para o pagamento da assessoria recentemente contratada; Memorando n°
001A de 20 de janeiro de 2015, encaminhado a Secretaria Municipal de
Administração, solicitando cópia do contrato de prestação de serviço de
inspeções médicas; Memorando n° 002, de 02 de março de 2015,
encaminhado a Contabilidade apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Rejane Kath, com relação a participação no curso promovido pelo
IGAM sobre Estrutura e Funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, na
cidade de Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de fevereiro do corrente ano;
Memorando n° 003, de 04 de março de 2015, encaminhado a Contabilidade,
solicitando que fosse feita suplementação nas seguintes despesas: 123 Plano
Financeiro, no valor de R$ 20.000,00 para pagamento de RPVs, e na 36163
Plano Previdenciário, no valor de R$ 10.000,00, também para pagamento de
RPVs; Memorando n° 004, de 04 de março de 2015, encaminhado a
Contabilidade apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha
Porto Petrucci, com relação a participação no curso promovido pelo IGAM
sobre Estrutura e Funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, na cidade de
Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de fevereiro do corrente ano; Memorando n°
005, de 06 de março de 2015, enviado a Contabilidade, solicitando o
pagamento antecipado das diárias das servidoras Rejane e Talita, que irão
participar do Curso Benefícios Previdenciários, promovido pelo IGAM nos dias
12 e 13 de março do corrente ano; Memorando n° 006, de 16 de março de
2015, enviado a Contabilidade os comprovantes de diárias da servidora
Rejane, referente ao curso Benefícios Previdenciários; Memorando n° 007, de
16 de março de 2015, enviado a Contabilidade os comprovantes de diárias da
servidora Talita, referente ao curso Benefícios Previdenciários; Memorando n°
003A de 19 de março de 2015, encaminhado ao Gabinete do Prefeito,
resposta ao memorando n° 620/2014, esclarecimentos quanto ao
cancelamento da CRP em junho de 2014; Memorando n° 004A, de 19 de
março de 2015, encaminhado a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando
correções no orçamento 2015; Memorando n° 005A de 19 de março de 2015,
enviado a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando informações quanto ao
repasse da parte patronal do mês de dezembro e do décimo terceiro, bem
como, envio da planilha demonstrativa do cálculo de atualização dos repasses
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de agosto a novembro de 2014; Memorando n° 006A de 19 de março de
2015, encaminhado ao Gestor João Knopp solicitando informações quanto ao
recálculo da Taxa Administrativa, se já tinha sido feito, neste momento João se
manifestou argumentando que este assunto deveria ter sido encaminhado ao
Secretário da Fazenda e não a ele. Martha argumenta dizendo que uma vez
que o cálculo inicial foi feito por João, e ele tendo participado de curso
específico para elaboração do cálculo da taxa de administração após ter se
identificado que a forma utilizada estava errada, não teria porque encaminhar
ao Secretário, e a propósito Martha aproveitou a oportunidade para saber se o
recálculo estava pronto, João respondeu que não; Memorando n° 007A de 19
de março de 2015, enviado ao Gestor Financeiro, questionando sobre o acerto
entre os Planos Financeiro e Previdenciário dos meses de abril a novembro de
2014; Memorando n° 008 de 19 de março de 2015, encaminhado ao
Gabinete do Prefeito, enviando relatório do andamento dos processos
protocolados com assuntos referentes ao RPPS. Requerimento n° 433 de 21
de janeiro de 2015, solicitando audiência para tratar de assuntos pendentes e
novos do RPPS; Requerimento n° 1224 de 23 de fevereiro de 2015,
solicitando informações quanto a aquisição do software para simulações de
aposentadoria; Requerimento n° 1225, de 23 de fevereiro de 2015,
solicitando informações quanto ao encontro de contas entre o RPPS e o
Executivo, quanto ao pagamento das RPVs; Requerimento n° 1226, de 23 de
fevereiro de 2015, solicitando informações quanto ao resgate de valores do
RPPS, aposentadoria de ANIZIA DE PINHO PAVÃO, valores estes,
depositados na agencia bancária do Banrisul em Rio Grande; Terminada a
leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida. Memorando n°
56, de 18 de fevereiro de 2015, encaminhado pela Secretaria de
Administração, informando que a servidora Talita Brito da Silveira, deverá
assumir suas funções junto ao RPPS a partir do dia 01 de março de 2015.
Memorando n ° 10 de 18 de fevereiro de 2015, encaminhado pela Comissão
Especial de Avaliação, boletim n° 04 de avaliação da servidora Rejane Fick
Kath. Memorando n° 32 de 06 de março de 2015, enviado pela Secretaria da
Fazenda, Balanços do RPPS para posterior elaboração de parecer quanto as
aplicações dos recursos do Fundo, conforme Resolução do TCE 962/2012, o
mesmo deverá ser entregue até o dia vinte e cinco de março. Memorando n°
57 de 23 de março de 2015, enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda,
resposta ao memorando do FAPS n° 005A, planilha demonstrativa do cálculo
de atualização dos repasses atrasados da parte patronal (agosto a novembro
de 2014). Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente passou aos
informes. O primeiro foi a apresentação da servidora Talita, que assumiu suas
funções como a segunda Agente Administrativa custeada pela Taxa de
Administração do RPPS. Martha coloca que precisou fazer uma pressão bem
grande junto ao Executivo para que a mesma fosse designada para o Fundo,
pois na audiência de agosto de 2014, havia ficado acertado com o Prefeito que
a primeira vaga que surgisse de Agente Administrativo seria para preencher a
vaga que foi emprestada ao Executivo no ano de 2014. Na audiência com o
Prefeito em fevereiro, fiquei sabendo que em decorrência do término do
Processo Administrativo da servidora Ana Rosa Botelho, que culminou com a
sua exoneração, já haviam nomeado outra servidora em seu lugar, e a mesma
teria assumido na Secretaria de Administração, mas que estaria sendo
designada para o Expediente Geral, no lugar de outra Agente Administrativa
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que tinha solicitado ir para a Coordenadoria de Cultura no lugar da Ana.
Tivemos que relembrar o Prefeito do acordo, após alguns dias recebemos o
memorando informando a sua designação ao FAPS. Com relação aos vários
requerimentos protocolados e lidos nesta sessão, foram solicitados pelo
Prefeito que fosse desta maneira, durante a audiência em fevereiro, cada
assunto protocolado individualmente, pois reconheceu que alguns pontos
ficaram sem resposta objetiva porque provavelmente foram perdidos os
encaminhamentos, como por exemplo a documentação entregue em mãos do
Prefeito na audiência de agosto de 2014 da falecida Sra. Anízia Pavão. Ainda
outro assunto tratado nesta audiência, foi a previsão do repasse da parte
patronal do mês de dezembro e décimo terceiro salário. Segundo o Secretario
da Fazenda a previsão é de efetuar o repasse com a devida correção no mês
de abril de 2015, quando começará entrar os recursos do IPTU . Martha coloca
que encaminhou e-mail aos conselheiros informando-os da data e horário da
audiência, mas apenas a conselheira Cláudia se fez presente, entendeu que
por ser período de recesso escolar e a maioria dos conselheiros serem
professores, não tenham visto o comunicado. A Presidente lembra que em
maio estará acontecendo o Seminário Sul Brasileiro de Previdência, promovido
pela AGIP, que este ano será em Gramado nos dias 11,12 e 13 de maio,
solicita que os conselheiros manifestem quanto a intenção de participarem
para que se possa providenciar as tratativas como inscrições, diárias,
dispensas hospedagem etc... manifestaram intenção de participar os
conselheiros Fabiano e Cláudia, os Gestores, João e Noemi. Fabiano diz que
conhece uma pousada com preços acessíveis que podemos pesquisar a
disponibilidade nesta época e os valores.Foi informado que se pretende adotar
a mesma estratégia do ano anterior locar um micro-ônibus para facilitar a
participação dos conselheiros, incentivar os integrantes do Comitê também a
participarem. A Presidente diz que manteremos contato com os interessados.
Passaremos ao ponto análise do balanço e elaboração do parecer que será
Responde a solicitação de
encaminhado ao TCE. Parecer n° 01/2015,
Parecer sobre os gastos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, no
exercício de 2014,feitos pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul.
Relatório: Considerados os dados verificados através dos demonstrativos
contábeis do Município, dirimidas as dúvidas, observou-se que os recursos do
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor não foram totalmente aplicados
corretamente. Parecer : Após a análise do documento do Demonstrativo das
Receitas e Despesas, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o
Conselho Municipal de Previdência, emite parecer pela regularidade com
ressalva da gestão dos recursos vinculados ao mesmo. DOS FATOS:
1- A situação relatada no parecer n° 01/2014, de 26 de março de 2014,
encaminhado a este Tribunal quanto ao pagamento de RPVs com recursos do
RPPS, sendo as mesmas de responsabilidade do Ente, ainda não foram
solucionadas. Não houve até a presente data, o devido ressarcimento daqueles
valores por parte do Município, apesar de todo empenho do Conselho
Municipal de Previdência em reaver estes recursos, conforme documentos
comprobatórios em anexo.A demora se deve ao fato que o Município
determinou a análise de processos desde 2003, para identificar a possibilidade
de outros casos, para só então realizar o(s) ressarcimento(s); 2- Outro ponto
identificado do não atendimento da aplicação correta dos recursos do RPPS, é
que até a presente data, o Município não efetuou o repasse da parte patronal
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referente ao mês de dezembro o 13º salário de 2014, com os respectivos

juros e correção monetária previstos em lei.Foi encaminhado pelo
Conselho Municipal de Previdência memorando de n° 005, de 19 de

março de 2015, (copia em anexo) ao Secretário Municipal da Fazenda
solicitando informações quanto a previsão do repasse. Através do memorando
n°057 de 23 de março de 2015, o Secretário se manifestou respondendo ao
Conselho que há uma previsão de pagamento para o mês de abril de 2015,
dependendo dos valores recebidos e fluxo de caixa compatível para efetuar a
movimentação (cópia em anexo).Diante dos fatos acima relatados com as
devidas comprovações e a inexistência dos devidos ressarcimentos e repasses
na conta do FAPS até a presente data, o Conselho aprova com ressalva a
aplicação dos recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, pelo
Município de São Lourenço do Sul, em sessão ordinária realizada no dia
23/03/2015. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 23 de março de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Ângela Beatriz Fonseca Soares (Titular)
Cristine Spiering Hartwig (Suplente)
Noemi Correa Moreira(Gestora)
João Eduardo Knopp ( Gestor)
Rejane Beatriz Fick Kath ( Agente Administrativa )
Talita Britto Silveira ( Agente Administrativa )
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ATA C.P.M. Nº 02/ 2015
Aos vinte e sete dias, do mês de abril, do ano de dois mil e quinze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão ordinária, os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o
livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Fabiano
Bosenbecker, Auri Müller, Jocimar Freitas Forster, juntamente com as agentes
administrativas do FAPS, Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira. Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura,
aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e
expedida; informes; assuntos diversos. Verificado a existência de quorum,
através da assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à sessão
fazendo à leitura da ata da reunião anterior, seguida de sua aprovação e
assinaturas, dando prosseguimento a reunião passou-se para a leitura da
correspondência expedida, Memorando n° 009, de 26 de março de 2015,
encaminhado ao Departamento de Tecnologia da Informação, solicitando a
liberação de senha de acesso a rede e internet à servidora Talita Brito da
Silveira; Memorando nº 010, de 30 de março de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Rejane
B. Kath, com relação à participação no treinamento promovido pela CSM sobre
Compensação Previdenciária RI-RO, na cidade de Porto Alegre, no dia 27 de
março do corrente ano; Memorando nº 011, de 30 de março de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Martha Petrucci, com relação à participação no treinamento
promovido pela CSM sobre Compensação Previdenciária RI-RO, na cidade de
Porto Alegre, no dia 27 de março do corrente ano; Memorando nº 012, de 06
de abril de 2015, encaminhado ao Departamento de Pessoal, solicitando cópia
de documentos a fim de encaminhar o pedido de compensação previdenciária;
Memorando nº 013, de 10 de abril de 2015, encaminhado a Contabilidade,
apresentando os comprovantes de diárias da servidora Rejane B. Kath, com
relação à participação no curso promovido pela DPM sobre Aposentadorias e
Pensões, na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08 de abril do corrente ano;
Memorando nº 014, de 10 de abril de 2015, encaminhado a Contabilidade,
apresentando os comprovantes de diárias da servidora Talita Brito da Silveira,
com relação à participação no curso promovido pela DPM sobre
Aposentadorias e Pensões, na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08 de
abril do corrente ano; Memorando nº 015, de 16 de abril de 2015,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de Administração, enviando
o Formulário de informações complementares, solicitado pela Caixa Econômica
Federal, para Avaliação Atuarial; Memorando nº 016, de 23 de abril de 2015,
encaminhado ao Gabinete do Prefeito, solicitando autorização para os
gestores, membros do comitê de investimentos, conselheiros e agentes
administrativos do FAPS, a participarem do XIII Seminário Sul - Brasileiro de
Previdência Social; Requerimento n° 1342, de 25 de fevereiro de 2015,
solicitando providências referente a nova junta médica oficial municipal.
Terminada a leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida,
Memorando nº 028, de 25 de março de 2015, encaminhado pelo Setor de
Patrimônio, solicitando a devolução do inventário de conferência dos bens;
Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de 27 de março de 2015,
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encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao reembolso do mesmo e do
servidor Mathias Tessmann, com relação a participação em
palestra
promovida pelo PREVIMPA - Reunião Técnica RPPS e Investimento, na cidade
de Porto Alegre, no dia 26 de março do corrente ano; Solicitação de Locação
ou Empréstimo de Garagem do Imóvel Adquirido pelo FAPS, de 14 de
abril de 2015, encaminhada pelo servidor Eliezer Becker Dame, agente
administrativo, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, o qual alega o carro
pernoitar em via pública. A solicitação imediatamente após leitura foi colocada
em votação, tendo os conselheiros optado pelo indeferimento a fim de não
gerar precedentes; Memorando nº 129, de 24 de abril de 2015, encaminhado
pelo Setor de Pessoal, em resposta ao memorando nº 012/2015, enviando a
documentação requerida para fins de compensação previdenciária. Passando
para o próximo ponto da pauta a Presidente passou aos informes. O primeiro
foi em relação à hospedagem no XIII Seminário Sul – Brasileiro de Previdência.
O conselheiro Fabiano sugeri a Associação Cultural de Gramado, a qual o
Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sonnenschein que o mesmo faz parte
sempre vem a se hospedar, no momento, o conselheiro Auri reforça a
sugestão, tendo relado já ter se hospedado neste local, ficando portanto
definido o mesmo pelos presentes. A Presidente informa os conselheiros que
fez o convite de participação no Seminário ao Secretário de Administração,
bem como levantou a hipótese de na sua impossibilidade o mesmo dispor de
um representante, sendo que até a presente data não obteve resposta. Dando
sequência passou-se as sugestões de transporte, a fim de seguir a legislação
que pressupõe três orçamentos, sendo lembradas as empresas Perlatur,
Transjeske, Lagoa Tur, C&C e Jopriva. A presidente passa então para o
próximo informe, que se refere à vinda do Senhor Alexandre, consultor da
Empresa Premier ao município, com o intuito de ministrar o Curso Preparatório
do CPA10. A mesma destaca a preocupação de só um dos membros do
Comitê de Investimentos possuir a certificação, ficando definido que na reunião
bimestral do Comitê de Investimentos no próximo dia 30 (trinta) de abril, a qual
o Sr. Alexandre estará presente, se fará o agendamento. Foi discutida também
a questão do recadastramento dos servidores, visto a empresa Dueto até o
momento não ter vindo ao município para prestar a assessoria requerida. A
presidente expõe aos membros do conselho, ter cogitado a possibilidade de
começarmos o mesmo através de um modelo de formulário da caixa, de anos
anteriores, encontrado em seus arquivos, uma vez que os dados geralmente
permanecem inalterados, os presentes optam então em aguardar por mais
alguns dias a vinda da empresa e não descartam a idéia sugerida pela
presidente. Dando sequência à reunião, Martha informa brevemente os
conselheiros sobre a aplicação feita de recursos alocados no Banrisul para a
Caixa Econômica Federal, bem como em decorrência desta transação a visita
de representantes do Banrisul reconhecendo à falta de uma melhor assessoria
ao FAPS. Seguindo os informes, Martha coloca aos conselheiros o interesse
manifestado por parte do gestor do fundo João, em participar de encontros
mensais que serão oferecidos pelo PREVIMPA, tendo como intuito trazer
propostas aos RPPS(s) através da criação de grupos de estudos, e da
possibilidade de participar juntamente o servidor Mathias Tessmann, os
conselheiros optam então pelo deferimento do pedido. É levantada também a
questão do recálculo da taxa de administração até o momento não efetuado, a
presidente se demonstra bastante preocupada, citando como exemplo a
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reforma do imóvel adquirido pelo FAPS, que depende de precisão de valor
disponível em caixa, entre outras questões, ficando acertado encaminhar com
a maior brevidade possível memorando para o Secretário da Fazenda, a fim de
que sejam tomadas as devidas providências. Outro impasse discutido, diz
respeito ao repasse da contribuição patronal do mês de dezembro/2014, bem
como do 13º salário dos servidores não contributivos de responsabilidade do
município ao FAPS. Martha sugeri ao conselho o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, salientando que a não regularização até o mês de junho do
corrente ano implicará no trancamento do Certificado de Regularidade
Previdenciária, sendo aprovado pelos membros. Por fim, a presidente propõe
aos conselheiros que seja repensada a possibilidade de elaboração de uma
resolução instituindo a prova de vida, revisão das aposentadorias por invalidez,
bem como a normatização da concessão do abono família. Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos presentes.

São Lourenço do Sul, 27 de abril de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Auri Müller (Suplente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 03/ 2015
Ao primeiro dia, do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, as quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
situada á rua Álvares Cabral, nº 43, reuniram-se em sessão ordinária, os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o
livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Fabiano
Bosenbecker, Inajara Padilha Thurow, Jocimar Freitas Forster, juntamente
com a gestora Noemi Correa Moreira e as agentes administrativas do FAPS,
Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se
para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes
assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e assinatura da
ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida; informes;
assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da assinatura do
livro de presenças, a Presidente deu início à sessão fazendo à leitura da ata da
reunião anterior, seguida de sua aprovação e assinaturas, dando
prosseguimento a reunião passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 017, de 04 de maio de 2015, encaminhado ao
Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias dos servidores que
irão participar do XIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública,
promovido pela AGIP nos dias 11, 12 e 13 de maio do corrente ano;
Memorando nº 018, de 15 de maio de 2015, encaminhado a Contabilidade,
apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha Porto Petrucci,
com relação à participação no Seminário promovido pela AGIP sobre
Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos dias 11, 12 e 13 de maio do
corrente ano; Memorando nº 019, de 15 de maio de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Claudia
Soares Unticeski, com relação à participação no Seminário promovido pela
AGIP sobre Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos dias 11, 12 e 13
de maio do corrente ano; Memorando nº 020, de 15 de maio de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Rejane B. Kath, com relação à participação no Seminário promovido
pela AGIP sobre Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos dias 11, 12 e
13 de maio do corrente ano; Memorando nº 021, de 15 de maio de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Cássia Knopp, com relação à participação no Seminário promovido
pela AGIP sobre Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos dias 11, 12 e
13 de maio do corrente ano; Memorando nº 022, de 18 de maio de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias do
servidor Fabiano Bosenbecker, com relação à participação no Seminário
promovido pela AGIP sobre Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos
dias 11, 12 e 13 de maio do corrente ano; Memorando nº 023, de 18 de maio
de 2015, encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de
diárias da servidora Talita Brito da Silveira, com relação à participação no
Seminário promovido pela AGIP sobre Previdência Pública, na cidade de
Gramado, nos dias 11, 12 e 13 de maio do corrente ano; Memorando nº 024,
de 21 de maio de 2015, encaminhado a Contabilidade, solicitando o
pagamento antecipado das diárias das servidoras Rejane Kath e Talita Silveira,
que irão participar do Curso Básico de Gestão Previdenciária e Boas Práticas
em Seguridade Social, promovido pela FARDIN nos dias 27 e 28 de maio do
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corrente ano; Memorando nº 025, de 22 de maio de 2015, encaminhado a
Contabilidade, solicitando o pagamento antecipado da diária do servidor
Mathias Tessmann, que irá participar da Reunião Técnica RPPS, promovida
pelo PREVIMPA no dia 28 de maio do corrente ano; Memorando nº 026, de 01
de junho de 2015, encaminhado a Contabilidade, apresentando os
comprovantes de diárias da servidora Talita Brito da Silveira, com relação à
participação no Curso promovido pela FARDIN sobre Gestão Previdenciária e
Boas Práticas em Seguridade Social, na cidade de Porto Alegre, nos dias 27 e
28 de maio do corrente ano; Memorando nº 027, de 01 de junho de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Rejane B. F. Kath, com relação à participação no Curso promovido
pela FARDIN sobre Gestão Previdenciária e Boas Práticas em Seguridade
Social, na cidade de Porto Alegre, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano;
Ofício nº 001, de 28 de abril de 2015, encaminhado ao Presidente da Câmara
de Vereadores, solicitando a liberação da servidora Veranice Scheunemann,
para participar do XIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, nos dias
11,12 e 13 de maio do corrente ano na cidade de Gramado; Ofício nº 002, de
18 de maio de 2015, encaminhado ao servidor Eliezer Becker Dame,
informando o indeferimento da solicitação de locação ou empréstimo de
garagem do imóvel adquirido pelo FAPS; Ofício nº 003, de 25 de maio de
2015, encaminhado a Presidente do SIMUSSUL, informando o pedido feito
pela servidora Ivone Nunes Peglow de não integrar mais este conselho por
falta de disponibilidade e solicitando a nomeação em substituição a mesma;
Requerimento n° 3951, de 15 de maio de 2015, solicitando audiência com o
Prefeito Municipal para tratar do cálculo do aporte financeiro referente aos
inativos e pensionistas não contributivos, validação da CRP do município e
regras para parcelamento de débitos do executivo para com o fundo;
Requerimento n° 4201, de 27 de maio de 2015, solicitando que seja
elaborado Projeto de Lei que autorize o município a adquirir imóvel, para uso
exclusivo do RPPS. Terminada a leitura da correspondência expedida passouse a da recebida, Ofício nº 114, de 29 de abril de 2015, encaminhado pelo
Presidente da Câmara de Vereadores, em resposta ao ofício nº 001/2015,
informando que a servidora Veranice Scheunemann esta liberada para
participar do XIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública; Ofício nº
059, de 01 de junho de 2015, encaminhado pela servidora Ângela Beatriz
Souza Fonseca, justificando sua ausência nesta sessão em virtude de estar
ocorrendo em mesmo horário o conselho de classe na escola onde a mesma é
vice-diretora; Memorando nº 033, de 11 de maio de 2015, encaminhado pela
Comissão Especial de Avaliação, enviando para preenchimento, o boletim de
avaliação de desempenho nº 05, da servidora Rejane Beatriz Fick Kath;
Requerimento nº 1342, de 25 de fevereiro de 2015, enviado pela Secretaria
de Administração, encaminhando cópia da Portaria nº 58.508, a qual nomeia,
em substituição, a servidora Ana Guerda Klumb para compor a junta médica
oficial do município. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente
passou aos informes. O primeiro foi em relação à reunião, via skype, ocorrida
no dia 22 (vinte e dois) de maio do corrente ano, entre a consultora da
Empresa Premier Priscila e os membros do Comitê de Investimentos. A mesma
teve por objetivo, debater sobre o último Relatório de Acompanhamento da
Carteira de Investimentos, datado de 08 (oito) de maio de 2015, encaminhado
via email por está consultoria. A presidente passa então para o próximo
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informe, que se refere à situação da compra da casa. Martha expõe aos
presentes que não esta sendo possível fazer a escritura do imóvel em nome do
FAPS, tendo em vista o cartório local, bem como o do interior do município,
alegar que apesar do RPPS ter CNPJ, o mesmo não possui personalidade
jurídica. A presidente propõe aos membros, como alternativa, a elaboração de
Projeto de Lei autorizando o município a adquirir o imóvel e destinando-o para
uso exclusivo do RPPS. O conselho após debate aprova a medida. Foi
discutida novamente, a questão do repasse da contribuição patronal do mês de
dezembro/2014, bem como do 13º salário dos servidores não contributivos,
ainda não regularizada. Martha informa o conselho que protocolou um
requerimento, solicitando audiência com o Senhor Prefeito para tratar desta
questão, estando no aguardo do agendamento da mesma. Dando sequência à
reunião, a Presidente informa os conselheiros sobre a doação feita para o
FAPS de um número considerável de cadeiras, em ótimo estado de
conservação, decorrentes da troca de mobiliário do prédio central, tendo em
vista à padronização do mesmo. Na ocasião é levantada também a questão do
cálculo do repasse dos inativos não contributivos, uma vez que, desde a
instituição da segregação de massa, está sendo repassado pelo município o
valor líquido ao fundo. A Presidente diz ter questionado o gestor do fundo
João, se o aporte está sendo feito de maneira correta, ficando o gestor
comprometido a verificar esta situação. Por fim, a presidente da
prosseguimento a idéia sugerida na última reunião, de se elaborar uma
resolução instituindo a prova de vida. Martha diz ter encontrado, através de
buscas na internet, um modelo no site do PREVIMPA, ficando acertado enviar
o mesmo aos conselheiros e na próxima reunião começar a estruturar a nossa.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 01 de junho de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 04/ 2015
Aos vinte e nove dias, do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, as
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Karla Maria Lopes,
Leopoldina Beleia, Jocimar Freitas Forster, juntamente com o gestor João
Eduardo Knopp e as agentes administrativas do FAPS, Rejane Beatriz Fick
Kath e Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se para discutir e
deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura
do livro de presenças; leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião
anterior; correspondência recebida e expedida; elaboração da Resolução
Normativa e do Edital de Convocação do recadastramento e prova de vida dos
aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social do Município. Verificado a existência de quorum, através da assinatura
do livro de presenças, a Presidente deu início à sessão fazendo à leitura da ata
da reunião anterior, seguida de sua aprovação e assinaturas, dando
prosseguimento a reunião passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 028, de 02 de junho de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Veranice
Scheunemann, com relação à participação no Seminário promovido pela AGIP
sobre Previdência Pública, na cidade de Gramado, nos dias 11, 12 e 13 de
maio do corrente ano; Memorando nº 029, de 24 de junho de 2015,
encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias
das servidoras Martha Porto Petrucci, Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da
Silveira, que irão participar do Curso Fundamentos de Direito Administrativo
para a Gestão e Atuação dos Conselhos, promovido pelo IEM nos dias 07 e 08
de julho do corrente ano; Memorando nº 030, de 24 de junho de 2015,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de Administração,
solicitando a alteração do Decreto nº 3938/2014, o qual faz referência a
composição do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com as
substituições indicadas no ofício nº 043/2015, do Sindicato dos Municipários;
Ofício nº 004, de 12 de junho de 2015, encaminhado a Presidente do
SIMUSSUL, informando o pedido feito pela servidora Cléia Leoni Dröse de não
integrar mais este conselho por falta de disponibilidade e solicitando a
nomeação em substituição a mesma; Ofício nº 005, de 26 de junho de 2015,
encaminhado ao Departamento de Pessoal, informando que a servidora Noemi
Correa Moreira, nomeada no cargo de Contadora, permanecerá exercendo a
função de Gestora das Aplicações Financeiras do FAPS, fazendo jus a
gratificação instituída na Lei nº 3.154. Terminada a leitura da correspondência
expedida passou-se a da recebida, Ofício nº 042, de 16 de junho de 2015,
encaminhado pelo SIMUSSUL, indicando as aposentadas Leopoldina Beleia e
Romilda Elvira Grimm Hax, para representar essa entidade neste conselho,
respectivamente como titular e suplente e solicitando ainda que desconsidere o
Ofício nº 041/2015. Ofício nº 043, de 19 de junho de 2015, encaminhado pelo
SIMUSSUL, indicando as aposentadas Leopoldina Beleia e Romilda Elvira
Oswald Lüdtke, para representar essa entidade neste conselho,
respectivamente como titular e suplente e solicitando ainda que desconsidere o
Ofício nº 041/2015 e 042/2015. Passaremos ao ponto elaboração da
Resolução Normativa e do Edital de Convocação do recadastramento e prova
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de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social do Município. RESOLUÇÃO Nº 01/2015, Estabelece a
forma e os procedimentos para o Recadastramento Anual, na modalidade
Prova de Vida, dos aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social do Município de São Lourenço do Sul, administrado pelo
FAPS, para fins de manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão. O
Conselho Municipal de Previdência do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
Servidor do Município de São Lourenço do Sul, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 96, inciso XII, da Lei Municipal nº 2749, de 28 de novembro de
2005, RESOLVE: Art. 1º O Recadastramento anual dos aposentados e
pensionistas beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de São Lourenço do Sul, administrado pelo
FAPS, será realizado na modalidade Prova de Vida, de acordo com os
procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único: Na hipótese de
recadastramento para fins de atualização dos dados cadastrais e dos
dependentes dos segurados do FAPS, a Prova de Vida anual dos aposentados
e pensionistas poderá ser realizada na mesma oportunidade. Art. 2º Os
aposentados e pensionistas beneficiários do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de São Lourenço do Sul deverão
realizar anualmente a comprovação de vida quando convocados, sob pena de
bloqueio do pagamento do benefício e demais providências decorrentes, nos
termos da legislação previdenciária. Art. 3º O FAPS convocará os aposentados
e pensionistas domiciliados no município através de edital, que será afixado e
divulgado através dos meios de comunicação disponíveis (site oficial da
prefeitura, átrio da prefeitura municipal, programas de rádio, jornais, murais
informativos das secretarias). §1º Ao aposentado ou pensionista com
residência noutro Estado ou País, o FAPS convocará por correspondência, via
AR (Aviso de Recebimento), conforme endereço cadastrado no FAPS, será
enviada juntamente com a convocação, Declaração de Prova de Vida, que
deverá ter a firma reconhecida por autenticidade em cartório e ser remetida ao
FAPS no prazo estabelecido na convocação, juntamente com cópia (frente e
verso) autenticada do documento de identidade. §2º Na hipótese do não
comparecimento no prazo estabelecido pelo edital a convocação será feita por
republicação do edital e, se for o caso, em jornal de grande circulação. Art. 4º
Na convocação para Prova de Vida deverá constar o local, o período, o horário
e os documentos obrigatórios que deverão ser apresentados para realizar a
comprovação de vida. Art. 5º No período estabelecido para a comprovação de
vida os aposentados e pensionistas deverão comparecer no local e horários
designado(s) na convocação, munidos de um dos seguintes documentos
originais: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou
Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido expedido pela Polícia
Federal. Parágrafo único: O documento de identidade deverá encontrar-se em
bom estado de conservação (perfeitamente legível) e ter sido expedido em
prazo suficiente para que o beneficiário possa ser identificado pela fotografia.
Art. 6º Não será comprovada a vida de aposentados e pensionistas que
comparecerem ao local estabelecido sem a documentação ou de forma
diferente da estabelecida na convocação. Art. 7º A Prova de Vida deverá ser
efetuada pessoalmente pelo aposentado ou pensionista, mediante assinatura
do comprovante de prova de vida, não se admitindo que a mesma seja
realizada por procurador do beneficiário, mesmo que legalmente cadastrado no
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FAPS. §1º No caso de beneficiário curatelado ou de pensionista menor de 18
anos a Prova de Vida será feita por meio de seu Representante Legal,
devidamente identificado, mediante a apresentação do respectivo documento
de Curatela, Guarda ou Tutela e da certidão de nascimento atualizada
(expedida em até 30 dias) ou documento de identidade do menor. §2º Na
hipótese prevista no parágrafo anterior o Representante Legal deverá assinar
Termo de Responsabilidade, ocasião em que se comprometerá, sob as penas
da lei, em comunicar o FAPS o óbito do beneficiário ou qualquer evento que
cesse sua condição de Representante, no período de até 30 dias contados do
fato. §3º Nos casos de Prova de Vida de beneficiário curatelado o FAPS
poderá por ocasião do comparecimento do Representante Legal, solicitar o
agendamento de visita domiciliar para comprovação da vida, devendo o
beneficiário estar munido dos documentos designados no art. 5º e de acordo
com seu parágrafo único. Art. 8º Estando o aposentado ou pensionista
impossibilitado de comparecer no local indicado na convocação, por problemas
graves de saúde, situação que deverá ser comprovada através de atestado
médico expedido para este fim, atualizado (com data posterior à data da
convocação) e com identificação legível do médico, admitir-se-á a
apresentação de Declaração de Prova de Vida com firma reconhecida por
autenticidade em cartório, conforme modelo expedido pelo FAPS, e cópia
(frente e verso) autenticada do documento de identidade do beneficiário.
Parágrafo único: Os modelos de Declaração deverão ser solicitados ao FAPS
para providenciar o preenchimento e a assinatura do beneficiário. Art. 9º Os
servidores responsáveis pelo recebimento dos documentos, comprovantes e
declarações, estabelecidos nesta resolução deverão ser identificados mediante
carimbo e assinatura, bem como verificar a autenticidade dos selos cartorários
através de consulta aos sites dos tribunais de justiça ou por sinal público. Art.
10º O FAPS poderá requisitar informações complementares e ou realizar
diligências, bem como realizar visita domiciliar para a consecução de seus
objetivos de Prova de Vida. Art. 11º Findo o período regulamentar para realizar
a prova de vida, ficarão bloqueados os pagamentos dos benefícios dos
aposentados e pensionistas que não realizarem a prova de vida. Parágrafo
único: Após o bloqueio do pagamento, os benefícios somente serão liberados
mediante a realização da prova de vida, na forma prevista nesta resolução, ou
serão cessados, observados os prazos e os procedimentos estabelecidos na
forma de convocação. Art. 12º O Conselho Municipal de Previdência efetuará o
controle e a gestão do processo da prova de vida anualmente. §1º A partir do
exercício de 2016, o critério de convocação será feito pelo mês de aniversário
do beneficiário. §2º Vencido esse período, haverá mais uma chance nos trinta
dias seguintes. Se mesmo assim não houver comparecimento, o benefício será
bloqueado até que a situação cadastral seja regularizada. Art. 13º Esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. São Lourenço do Sul, 29
de junho de 2015. Martha Porto Petrucci, Presidente do Conselho de
Previdência. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2015, Convoca Aposentados e
Pensionistas para Realização de Recadastramento, na Modalidade de Prova
de Vida. O Fundo Municipal de Previdência Social do Município de São
Lourenço do Sul, na pessoa da Presidente do Conselho Municipal de
Previdência, Martha Porto Petrucci, convoca os beneficiários listados no Anexo
I, para a realização de recadastramento, na modalidade prova de vida. 1. A
Prova de Vida deverá ser efetuada pessoalmente pelo aposentado ou

81
pensionista, no prazo de 30 dias contados da data de publicação deste Edital,
junto ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, sito a Rua Álvares
Cabral, nº 44, São Lourenço do Sul, no horário das 08:00h às 13:00h, de
segunda a quinta-feira, mediante assinatura do comprovante de prova de vida,
não se admitindo que a mesma seja realizada por procurador do beneficiário.
1.1. No caso de beneficiário curatelado ou de pensionista menor de 18 anos, a
Prova de Vida será feita por meio de seu Representante Legal, devidamente
identificado, mediante a apresentação do respectivo documento de Curatela,
Guarda ou Tutela e da certidão de nascimento atualizada (expedida em até 30
dias) ou documento de identidade do menor, bem como cópia da
documentação relacionada no item 2 abaixo. 1.2 Na hipótese prevista no item
anterior, o Representante Legal deverá assinar Termo de Responsabilidade,
ocasião em que se comprometerá, sob as penas da lei, em comunicar o FAPS
o óbito do beneficiário ou qualquer evento que cesse a sua condição de
Representante, no período de até 30 dias contados do fato. 1.3. Nos casos de
Prova de Vida de beneficiário curatelado o FAPS poderá, por ocasião do
comparecimento do Representante Legal, solicitar o agendamento de visita
domiciliar para comprovação da vida. 1.4. Estando o aposentado ou
pensionista impossibilitado de comparecer no local indicado na convocação,
por problemas graves de saúde, situação que deverá ser comprovada através
de atestado médico expedido para este fim, atualizado (com data posterior a
está convocação) e com identificação legível do médico, admitir-se-á a
apresentação de Declaração de Prova de Vida com firma reconhecida por
autenticidade em cartório, e cópia (frente e verso) dos documentos listados no
item 2 abaixo. 1.5. Ao aposentado ou pensionista com residência noutro Estado
ou País, conforme endereço cadastrado no FAPS, será enviada convocação
por correspondência, via AR (Aviso de Recebimento), acompanhada de
Declaração de Prova de Vida, que deverá ter a firma reconhecida por
autenticidade em cartório e ser remetida ao FAPS no prazo estabelecido,
juntamente com cópia (frente e verso) dos documentos listados no item 2
abaixo. 2. O recadastramento e Prova de Vida, somente serão efetuados
mediante a apresentação da cópia dos seguintes documentos: Aposentado: a)
Documento de Identidade com foto – RG ou Carteira de Motorista (CNH) ou
Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte Válido expedido pela Polícia
Federal; b) CPF; c) Comprovante de Residência; d) Certidão de Casamento; e)
Certidão de nascimento (do dependente). Pensionista: a) Documento de
Identidade com foto – RG ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de
Identidade Profissional ou Passaporte Válido expedido pela Polícia Federal; b)
CPF; c) Comprovante de Residência; d) Certidão de Casamento; e) Certidão
de Óbito, CPF e RG (do ex-servidor). Representante Legal: a) Documento de
Identidade com foto – RG ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de
Identidade Profissional ou Passaporte Válido expedido pela Polícia Federal; b)
CPF; c) Comprovante de Residência; 2.1. O documento de identidade deverá
encontrar-se em bom estado de conservação (perfeitamente legível) e ter sido
expedido em prazo suficiente para que o beneficiário possa ser identificado
pela fotografia. 2.2. Não será comprovada a vida de aposentados e
pensionistas que comparecerem ao local estabelecido sem a documentação ou
de forma diferente da estabelecida nesta convocação. 3. O FAPS poderá
requisitar informações complementares e ou realizar diligências, bem como
realizar visita domiciliar para a consecução de seus objetivos de Prova de Vida.
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4. O Conselho Municipal de Previdência efetuará o controle e a gestão do
processo da prova de vida anualmente. §1º A partir do exercício de 2016, o
critério de convocação será feito pelo mês de aniversário do beneficiário. §2º
Vencido esse período, haverá mais uma chance nos trinta dias seguintes. Se
mesmo assim não houver comparecimento, o benefício será bloqueado até que
a situação cadastral seja regularizada. 5. O pagamento do benefício cessará se
até o próximo recadastramento o beneficiário não se fizer presente. 6. Este
Edital entra em vigor na data de sua publicação. São Lourenço do Sul, 09 de
julho de 2015. Martha Porto Petrucci, Presidente do Conselho de Previdência.
O Conselho aprova a Resolução Normativa, bem como o Edital de Convocação
do recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município, em sessão
ordinária realizada no dia 29/06/2015. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 29 de junho de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Karla Maria Lopes (Suplente)
Leopoldina Beleia (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
João Eduardo Knopp (gestor)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 05/ 2015
Aos dezenove dias, do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, às oito
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Inajara Padilha Thurow, Leopoldina Beleia, Jocimar Freitas Forster,
juntamente com os gestores Noemi Corrêa Moreira, João Eduardo Knopp, a
agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira e o Presidente do
Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul Jorge Xavier,
representando interinamente um dos membros titulares da composição dos
segurados e beneficiários que solicitou desligamento. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e
assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida;
informes; assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da
assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à sessão fazendo à
leitura da ata da reunião anterior, seguida de sua aprovação e assinaturas,
dando prosseguimento a reunião passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 031, de 03 de julho de 2015, encaminhado ao
Departamento de Comunicação, solicitando a publicação, no Site Oficial da
Prefeitura, da Resolução Normativa que estabelece a forma e os
procedimentos para o Recadastramento Anual, na modalidade Prova de Vida,
dos aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social do Município; Memorando nº 032, de 09 de julho de 2015,
encaminhado ao Departamento de Comunicação, solicitando a publicação, no
Site Oficial da Prefeitura, do Edital convocando aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município, para
realização do Recadastramento, na modalidade Prova de Vida, bem como, a
divulgação do mesmo, nos programas de rádio em que a prefeitura possui
espaço; Memorando nº 033, de 10 de julho de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Rejane
B. Kath, com relação à participação no Curso promovido pelo IEM sobre
Fundamentos de Direito Administrativo para a Gestão e Atuação dos
Conselhos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08 de julho do corrente
ano; Memorando nº 034, de 10 de julho de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Talita
Brito da Silveira, com relação à participação no Curso promovido pelo IEM
sobre Fundamentos de Direito Administrativo para a Gestão e Atuação dos
Conselhos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08 de julho do corrente
ano; Memorando nº 035, de 13 de julho de 2015, enviado a Procuradoria,
encaminhando os documentos necessários à elaboração do projeto de lei que
autorizará o município adquirir um imóvel para ser destinado ao uso exclusivo
do FAPS; Memorando nº 036A, de 14 de julho de 2015, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha
Porto Petrucci, com relação à participação no Curso promovido pelo IEM sobre
Fundamentos de Direito Administrativo para a Gestão e Atuação dos
Conselhos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 07 e 08 de julho do corrente
ano; Memorando nº 036, de 14 de julho de 2015, encaminhado ao Setor de
Pessoal, informando que a agente administrativa Talita Brito da Silveira,
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passou a contar de 01 de junho do corrente ano, a preencher o horário de
serviço no requerimento interno de ponto; Memorando nº 037, de 28 de julho
de 2015, encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das
diárias das servidoras Martha Porto Petrucci, Rejane Beatriz Fick Kath e Talita
Brito da Silveira, que irão participar do Curso de Aposentadoria, Pensão e
demais Benefícios Previdenciários dos Servidores Públicos Vinculados ao
RPPS, promovido pelo DPM nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano;
Memorando nº 038, de 07 de agosto de 2015, encaminhado ao
Departamento de Comunicação, solicitando a publicação, no Site Oficial da
Prefeitura, do Edital prorrogando a realização do Recadastramento, na
modalidade Prova de Vida, dos aposentados e pensionistas vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social do Município, bem como, a divulgação
do mesmo, nos programas de rádio em que a prefeitura possui espaço;
Memorando nº 039, de 07 de agosto de 2015, encaminhado ao Financeiro,
solicitando o pagamento antecipado das diárias das servidoras Martha Porto
Petrucci e Noemi Corrêa Moreira, que irão participar do XII Encontro sobre
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, promovido pelo DPM no dia
25 de agosto do corrente ano; Memorando nº 040, de 13 de agosto de 2015,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Talita Brito da Silveira, com relação à participação no Curso
promovido pela DPM sobre Aposentadorias e Pensões, na cidade de Porto
Alegre, nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano; Memorando nº 041, de 13
de agosto de 2015, encaminhado a Contabilidade, apresentando os
comprovantes de diárias da servidora Rejane B. F. Kath, com relação à
participação no Curso promovido pela DPM sobre Aposentadorias e Pensões,
na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de agosto do corrente ano;
Memorando nº 042, de 13 de agosto de 2015, encaminhado a Contabilidade,
apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha Porto Petrucci,
com relação à participação no Curso promovido pela DPM sobre
Aposentadorias e Pensões, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de
agosto do corrente ano; Memorando nº 043, de 19 de agosto de 2015,
encaminhado a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando que seja anulado
o empenho nº 011153/2015, por estar com credor incorreto e empenhado
novamente com a devida correção; Memorando nº 044, de 01 de setembro
de 2015, encaminhado ao Financeiro, apresentando os comprovantes de
diárias da servidora Martha Porto Petrucci, com relação à participação no XII
Encontro sobre Regimes Próprios de Previdência Social, promovido pelo IEM/
DPM, na cidade de Porto Alegre, no dia 25 de agosto do corrente ano;
Memorando nº 044A, de 01 de setembro de 2015, enviado ao Gabinete do
Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as guias de pagamento
referente a primeira parcela do Acordo de Parcelamento e solicitando ainda o
retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo comprovante de
pagamento; Memorando nº 045, de 16 de setembro de 2015, encaminhado
ao Gestor Financeiro João, reiterando a solicitação de recálculo da Taxa de
Administração do fundo, tendo em vista a proximidade do final de outro
exercício e o valor ainda não estar acertado; Memorando nº 046, de 05 de
outubro de 2015, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando as guias de pagamento referente a segunda parcela do Acordo
de Parcelamento e solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com
o respectivo comprovante de pagamento; Memorando nº 047, de 06 de
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outubro de 2015, encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento
antecipado das diárias da servidora Noemi Corrêa Moreira, que irá participar do
Curso Contabilidade Aplicada aos RPPS, promovido pela DPM nos dias 15 e
16 de outubro do corrente ano; Memorando nº 048, de 14 de outubro de
2015, encaminhado a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando que sejam
anulados os empenhos de nºs 013505/2015 e 013506/2015, devido a
desistência de participação de servidora no Curso de Contabilidade Aplicada
aos RPPS da DPM; Ofício nº 006, de 10 de julho de 2015, encaminhado à
beneficiária do Regime Próprio de Previdência Social do município Dilza
Tavares Nogueira da Rosa, convocando a mesma para realização do
recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 007, de 10 de julho
de 2015, encaminhado à beneficiária do Regime Próprio de Previdência Social
do município Zilah Farina Torres, convocando a mesma para realização do
recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 008, de 10 de julho
de 2015, encaminhado à beneficiária do Regime Próprio de Previdência Social
do município Marta Lisiane Roxo Costa, convocando a mesma para realização
do recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 009, de 10 de
julho de 2015, encaminhado à beneficiária do Regime Próprio de Previdência
Social do município Liolanda Carvalho, convocando a mesma para realização
do recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 010, de 10 de
julho de 2015, encaminhado à beneficiária do Regime Próprio de Previdência
Social do município Lila Maria Lopes Kruger, convocando a mesma para
realização do recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 011,
de 10 de julho de 2015, encaminhado ao beneficiário do Regime Próprio de
Previdência Social do município Samuel Hartfelder, convocando o mesmo para
realização do recadastramento, na modalidade prova de vida; Ofício nº 012,
de 10 de julho de 2015, encaminhado ao beneficiário do Regime Próprio de
Previdência Social do município Júlio César Roxo Girão Costa, convocando o
mesmo para realização do recadastramento, na modalidade prova de vida;
Ofício nº 013, de 10 de julho de 2015, encaminhado ao beneficiário do
Regime Próprio de Previdência Social do município Júlio César Barbosa
Euzébio, convocando o mesmo para realização do recadastramento, na
modalidade prova de vida; Requerimento n° 5519, de 27 de julho de 2015,
encaminhado a Secretaria Especial de Gabinete, relatando e solicitando
informações constatadas pertinentes ao repasse
dos inativos não
contributivos; Ofício nº 014, de 27 de agosto de 2015, encaminhado ao
Presidente do SIMUSSUL, solicitando o empréstimo de uma das salas deste
Sindicato para qualificação de servidores; Ofício nº 015, de 17 de setembro
de 2015, encaminhado ao Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando a
liberação da servidora Veranice Scheunemann, para participar do Curso
Preparatório CPA-10, nos dias 23, 24 e 25 de setembro do corrente ano, no
Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul; Ofício nº 016, de 17 de
setembro de 2015, encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando a liberação
dos servidores Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina
Beleia, Fabiano Bosenbecker, João Eduardo Knopp, Daiana Vitola Garcia
Medeiros, Mathias Schneid Tessmann, Renizia Bartz, Rejane Beatriz Fick Kath
e Talita Brito da Silveira, para participar do Curso Preparatório CPA-10, nos
dias 23, 24 e 25 de setembro do corrente ano, no Sindicato dos Municipários
de São Lourenço do Sul. Terminada a leitura da correspondência expedida
passou-se a da recebida, Memorando nº 283, de 10 de julho de 2015,
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encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, convocando a
Presidente do Conselho Municipal de Previdência para reunião, a fim de tratar
de assuntos administrativos, juntamente com a Secretaria Municipal da
Fazenda; Proposta de Parcelamento de Dívida com Faps, de 20 de julho de
2015, enviado pelo Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando breve
demonstrativo do total devido, bem como proposta de condições de
pagamento; Memorando nº 17, de 22 de julho de 2015, encaminhado pela
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, enviando para
preenchimento, o boletim de avaliação de desempenho nº 01, da servidora
Talita Brito da Silveira; Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de 07
de agosto de 2015, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao
reembolso do mesmo e do servidor Mathias Tessmann, com relação a
participação em palestra promovida pelo PREVIMPA - Reunião Técnica RPPS
e Investimento, na cidade de Porto Alegre, no dia 06 de agosto do corrente
ano; Memorando nº 059, de 19 de agosto de 2015, encaminhado pela
Comissão Especial de Avaliação, enviando para preenchimento, o boletim de
avaliação de desempenho nº 06, da servidora Rejane Beatriz Fick Kath; Ofício
nº 134, de 09 de setembro de 2015, encaminhado pela servidora Ângela
Beatriz Souza Fonseca, comunicando o seu desligamento do Conselho
Municipal de Previdência; Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de
28 de setembro de 2015, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao
reembolso do mesmo e do servidor Mathias Tessmann, com relação a
participação em palestra promovida pelo PREVIMPA - Reunião Técnica RPPS
e Investimento, na cidade de Porto Alegre, no dia 25 de setembro do corrente
ano; Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de 05 de outubro de
2015, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao reembolso do mesmo,
referente ao deslocamento para prestar a prova de atualização da CPA-10,
promovida pela ANBIMA, na cidade de Pelotas, no dia 02 de outubro do
corrente ano. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente passou
aos informes. O primeiro foi em relação ao acordo de parcelamento de débito
do Município para com o FAPS. Martha expõe aos presentes que o acordo
firmado, a fim de regularizar atrasos nos repasses referentes à contribuição
patronal dos servidores de dezembro e 13º salário, ambos do ano de 2014 e
junho/julho do corrente ano, foi estabelecido em doze parcelas de igual valor,
sucessivas e reajustadas pelo IGPM. A Presidente evidencia que não foi
necessária a convocação do Conselho para aprovação das condições
acordadas, uma vez que, seu deferimento parte do próprio site do Ministério da
Previdência, onde o acordo foi traçado. Martha passa então para o próximo
informe, que se refere à realização do Recadastramento dos aposentados e
pensionistas. A presidente expõe que o percentual alcançado até a presente
data tem se mostrado bastante satisfatório, recordando brevemente a tentativa
de atualização cadastral feita no ano de 2008, que devido a não obediência a
sequência dos trâmites necessários, acabou por não alcançar os objetivos. A
Presidente reforça a importância da atualização cadastral, dando destaque à
utilização desses dados na realização do cálculo atuarial. Martha relembra
então os presentes, que conforme estabelecido e uma vez obedecido os
prazos estipulados no Edital de Convocação, será necessário o bloqueio do
pagamento, conforme previa no mesmo, de um número reduzido de
beneficiários que ainda não regularizaram a sua situação cadastral junto ao
FAPS, até que a mesma seja sanada, ficando acertado encaminhar Ofício a
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gerência da CEF, no dia 23/10, solicitando o bloqueio do pagamento referente
ao mês de outubro e consequentemente ofício para desbloqueio assim que
estes beneficiários se fizerem presente. No momento, Jorge e Jocimar
solicitam cópia da nominata que falta comparecer, a fim de divulgar em seus
locais de trabalho. Dando sequência à reunião, a Presidente expôs sobre a
vinda do Senhor Alexandre, consultor da Empresa Premier ao município, nos
dias 23, 24 e 25/09/15, onde ministrou o Curso Preparatório CPA-10. Os
membros presentes na reunião, que participaram do treinamento, destacam a
clareza e a objetividade dos temas abordados. Na ocasião, o gestor do fundo
João, que prestou prova logo após a conclusão do treinamento a fim de
renovar sua certificação obtendo aprovação, sugere que seja encaminhado
junto ao Setor de Pessoal cópia do atestado de certificação, a fim de ser
anexado junto à ficha funcional do mesmo, bem como que se adote este
procedimento para os outros membros que possuem a titulação ou que virão a
ser aprovados. Prosseguindo a reunião, Martha aborda a questão da
compensação previdenciária, informando o conselho de que a servidora Rejane
vem encaminhando há algum tempo os processos ao INSS, tendo o Município
até a presente data um total de sessenta a serem encaminhados para análise.
A presidente informa que foi convidada pelo Secretário Municipal de
Administração, de ambos irem a uma reunião em Pelotas com o Instituto
Nacional do Seguro Social, no próximo dia 27/10, afirmando que se fará
presente. Martha entra brevemente na questão do repasse da contribuição
patronal por parte do município ao FAPS. A Presidente expõe aos presentes
que desde agosto do corrente ano a mesma não vem sendo repassada ao
fundo, sob a alegação do município não estar recebendo arrecadação
suficiente utilizando-se deste para honrar com o pagamento dos servidores
ativos. Passando para o próximo informe, a Presidente entra na questão da
Medida Provisória que altera a concessão de pensões do Regime Geral que
acabou sendo convertida em Lei. Martha sugere que não fiquemos estagnados,
ou seja, que o fundo acompanhe o Regime Geral, colocando os presentes a
par de que a mesma, acompanhada das agentes administrativas do fundo, irão
participar de um curso, na DPM, nos dias 11 e 12/11, onde será abordada a
questão vinculando aos RPPS. Passando para o próximo ponto, Martha
questiona o gestor João, a respeito do solicitado no Memorando nº 045, de 16
de setembro de 2015, encaminhado ao mesmo, o qual reitera a solicitação do
recálculo da Taxa de Administração do fundo, bem como sua apresentação na
data da presente reunião. João alega não ter tido disponibilidade para
recalcular a mesma e consequentemente trazer à reunião, sugerindo
verbalmente que se faça um cálculo de quanto seria o aporte a fim de evitar o
aumento da alíquota, ficando acertado, portanto, na próxima reunião do
conselho, que o mesmo irá trazer algo formal dando fechamento a questão
relativa ao recálculo da taxa de administração. A Presidente se mostra mais
uma vez bastante preocupada frente a esta situação, tendo em vista estar na
fase de finalização da compra da casa, reforma da mesma, entre outras
questões, que conforme citado em atas anteriores necessita de valor exato
disponível em caixa. Dando sequência a reunião, Martha questiona quanto as
orientações para alterar as aplicações sugeridas pela consultora Premier, tendo
em vista decorridos os meses de agosto, setembro e outubro e não ter ocorrido
movimentações. Noemi alega ter procurado por diversas vezes o gestor João,
bem como o Presidente do Comitê de Investimentos Mathias, tendo os
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mesmos dito nestas ocasiões não terem disponibilidade de tempo para se
reunir, transcorrendo assim os três meses citados. João sugere que na próxima
reunião do Comitê, na sexta subsequente, se retome a este tema, uma vez que
a questão é voltada ao Comitê. Noemi diz ter levantado a situação nesta, tendo
em vista temer a possibilidade de ser responsabilizada frente a questões que
não só dependem da mesma e sim do todo, neste caso, o Comitê de
Investimentos, procurando não despender de mais tempo para resolver a
situação. Fica acertado, por fim, retomar a questão referente às
movimentações na sexta da semana corrente, na reunião do Comitê. Por fim,
Martha trás aos presentes a sugestão de que seja elaborado Projeto de Lei
alterando a composição, duração do mandato e condição para ser conselheiro,
salientando principalmente o fato de buscar assim manter sempre um
percentual de membros mais interados com as questões do FAPS a fim de ir
repassando aos membros ingressantes e assim sucessivamente, ficando
aprovado e acertado dar andamento a questão. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
presentes.
São Lourenço do Sul, 19 de outubro de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
João Eduardo Knopp (gestor)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
Jorge Xavier (Presidente do SIMUSSUL)
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ATA C.P.M. Nº 06/ 2015
Aos dezesseis dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, às oito
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Inajara Padilha Thurow, Leopoldina Beleia, Jocimar Freitas Forster,
juntamente com a gestora Noemi Corrêa Moreira, as agentes administrativas
do FAPS Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira e o Presidente do
Comitê de Investimentos Mathias Schneid Tessmann. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e
assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida;
informes; assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da
assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à sessão onde fez-se
à leitura da ata da reunião anterior, seguida de sua aprovação e assinaturas,
dando prosseguimento a reunião passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 049, de 23 de outubro de 2015, encaminhado ao
Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias dos gestores João
Eduardo Knopp e Noemi Corrêa Moreira, que irão participar do Curso de
Contabilidade nos Regimes Próprios de Previdência Social, nos dias 27 e 28 de
outubro do corrente ano; Memorando nº 050, de 27 de outubro de 2015,
encaminhado ao Financeiro, solicitando que seja anulado parcialmente o
empenho de nº 013984/2015, no que se refere a inscrição do servidor João
Eduardo Knopp, bem como o empenho de nº 013986/2015, referente a diária
do mesmo, devido a desistência de participação do servidor no Curso de
Contabilidade nos RPPS; Memorando nº 051, de 29 de outubro de 2015,
encaminhado ao Financeiro, apresentando o comprovante de diária da
servidora Rejane B. Kath, com relação à participação em reunião com o INSS,
sobre Compensação Previdenciária, na cidade de Pelotas, no dia 27 de
outubro do corrente ano; Memorando nº 052, de 03 de novembro de 2015,
enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as
guias de pagamento referente a terceira parcela do Acordo de Parcelamento e
solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 053, de 05 de novembro de
2015, encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das
diárias das servidoras Martha Porto Petrucci, Rejane Beatriz Fick Kath e Talita
Brito da Silveira, que irão participar do Curso RPPS - Atualização da Legislação
Municipal, promovido pela DPM nos dias 11 e 12 de novembro do corrente ano;
Memorando nº 054, de 10 de novembro de 2015, encaminhado ao Gabinete
do Secretário Municipal de Administração, em resposta ao Memorando SMA nº
493, de 07 de outubro de 2015, o qual solicita análise e parecer referente a
apontamento feito pelo Tribunal de Contas sobre o RPPS; Memorando nº 056,
de 16 de novembro de 2015, encaminhado a Contabilidade, apresentando os
comprovantes de diárias da servidora Martha Porto Petrucci, com relação à
participação no Curso RPPS - Atualização da Legislação Municipal, promovido
pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de novembro do
corrente ano; Memorando nº 057, de 16 de novembro de 2015, encaminhado
a Contabilidade, apresentando o comprovante de diária da servidora Martha
Porto Petrucci, com relação à participação em reunião com o INSS, sobre
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Compensação Previdenciária, na cidade de Pelotas, no dia 27 de outubro do
corrente ano; Ofício nº 017, de 28 de outubro de 2015, encaminhado ao
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, solicitando o bloqueio do
benefício, referente ao mês de outubro, dos aposentados e pensionistas
vinculados ao RPPS do Município que ainda não regularizarão sua situação
cadastral junto ao FAPS, conforme estabelecido e uma vez obedecidos os
prazos estipulados no Edital de Convocação; Ofício nº 018, de 28 de outubro
de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF, solicitando o desbloqueio do
benefício, referente ao mês de outubro, da pensionista vinculada ao RPPS do
Município Inilda Konsgen Hellwig, tendo em vista a regularizarão da sua
situação cadastral; Ofício nº 019, de 29 de outubro de 2015, encaminhado ao
Gerente Geral do Banrisul, informando sobre o bloqueio do benefício, referente
ao mês de outubro, nas Agências da Caixa Econômica Federal, dos
aposentados e pensionistas, vinculados ao RPPS do Município, que ainda não
regularizarão sua situação cadastral junto ao FAPS e solicitando ainda que em
caso de questionamentos por parte do beneficiário junto a esta agência, que
encaminhe o mesmo para buscar informações no FAPS; Ofício nº 020, de 29
de outubro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF, solicitando o
desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, dos aposentados e
pensionistas vinculados ao RPPS do Município, conforme segue: Ivone Kruger
Saalfeld, Ligia Helena da Silva Lopes, Maria Eva Wunschel de Souza e Rudier
da Silva Lopes, tendo em vista a regularizarão de sua situação cadastral;
Ofício nº 021, de 29 de outubro de 2015, enviado ao Gerente Geral da CEF,
encaminhando cópia do Edital que Convoca Aposentados e Pensionistas,
vinculados ao RPPS do Município, para Realização do Recadastramento, na
Modalidade de Prova de Vida, bem como, a remuneração percebida aos que
estão em pendência de atualização cadastral; Ofício nº 022, de 03 de
novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF, solicitando o
desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, dos aposentados e
pensionistas vinculados ao RPPS do Município, conforme segue: Eneida Maria
Peixoto Farias, Luci Iara Soares Alves, Orozildo Fonseca, Elsa Pinz Klug, Irma
Augusta Anna K. Lopes e Clementina X. de Quevedo, tendo em vista a
regularizarão de sua situação cadastral junto ao FAPS; Ofício nº 023, de 04 de
novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF, solicitando o
desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, dos aposentados e
pensionistas vinculados ao RPPS do Município, conforme segue: Rogéria
Rodrigues Ribeiro, Maria Erondina Queiroz da Rosa e Vanda da Silva Borges,
tendo em vista a regularizarão de sua situação cadastral junto ao FAPS; Ofício
nº 024, de 04 de novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF,
solicitando o desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, do
pensionista vinculado ao RPPS do Município Rafael Lopes Machado Luna,
tendo em vista a regularizarão de sua situação cadastral junto ao FAPS; Ofício
nº 025, de 06 de novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF,
solicitando o desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, do
pensionista vinculado ao RPPS do Município Fabiano Lopes Machado Luna,
tendo em vista a regularizarão de sua situação cadastral junto ao FAPS; Ofício
nº 026, de 06 de novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral da CEF,
solicitando o desbloqueio do benefício, referente ao mês de outubro, da
aposentada vinculada ao RPPS do Município Nilza Wachholz Griep, tendo em
vista a regularizarão de sua situação cadastral junto ao FAPS. Terminada a
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leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida, Memorando nº
117, de 09 de novembro de 2015, encaminhado pela Secretaria Municipal de
Administração, solicitando que seja providenciada documentação requerida
pelo Tribunal de Contas do Estado, para fins de auditoria, a ser realizada na
Prefeitura Municipal, a contar de 11 de novembro do corrente ano. Dando
sequência a reunião, Martha passa para os presentes a guia, com o respectivo
comprovante de pagamento, referente à terceira parcela do Acordo de
Parcelamento. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente passou
aos informes. O primeiro foi em relação à situação do recadastramento. Martha
expõe aos presentes que um número reduzido de beneficiários teve o
pagamento referente ao mês de outubro bloqueado, em obediência aos prazos
previstos no edital de convocação, sendo que os mesmos compareceram de
imediata constatação no FAPS. No momento, o conselheiro Jocimar questiona,
tendo em vista a instituição da prova de vida anualmente a contar do ano de
2016, se os beneficiários estão cientes do fato. A Presidente diz estar sendo
bastante salientada a questão. A gestora Noemi então sugeri que seja criada
uma página, na rede social facebook, para divulgação deste, entre outros
informes, Martha diz já ter pensado nesta possibilidade. A Presidente passa
então para o próximo informe, que se refere à reunião com o INSS. A mesma,
que teve por objetivo abordar a questão da Compensação Previdenciária
reafirmou informações que já estávamos a par, entram elas, o fato de que será
recíproca a análise dos processos, ou seja, o regime geral envia para o
município analisar certa quantia, e por sua vez, o município encaminha para o
regime geral esta mesma quantidade de processos para análise. Destaca-se o
fato do INSS aconselhar que se entre em contato com outros municípios que
estão seguindo esta medida. Dando sequência à reunião, a Presidente expôs
sobre a ida ao curso, promovido pela DPM, nos dias 11 e 12/11 do corrente
ano. Martha destaca o quão proveitoso foi o mesmo em relação à obtenção de
informações para se alterar a composição do conselho, bem como, a
concessão das pensões. A Presidente diz ter mandado breve esboço referente
à alteração na composição do conselho para o setor jurídico da prefeitura, a fim
de ser formatado nos moldes necessários para dar entrada na câmara de
vereadores. Prosseguindo a reunião, Martha entra na questão do recálculo da
taxa de administração. A Presidente reforça, mais uma vez, o fato da
proximidade do final de ano e está pendência ainda não ter sido sanada, bem
como a questão referente ao pagamento de RPVs, sobre a equiparação do
salário básico ao mínimo nacional, com recursos do FAPS. Por fim, Martha
sugeri aos presentes, tendo em vista a proximidade do término do mandato da
atual composição do conselho, que seja solicitado à elaboração de Decreto
ampliando o mandato por mais seis meses ou até a aprovação da nova Lei que
irá reestruturar o fundo. Fica aprovada a sugestão proposta. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 16 de novembro de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
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Inajara Padilha Thurow (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
Mathias Schneid Tessmann (Presidente do Comitê de Investimentos)
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ATA C.P.M. Nº 07/ 2015
Aos vinte e um dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, às
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão
ordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de
acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Inajara Padilha Thurow, Leopoldina Beleia, juntamente com os
gestores Noemi Corrêa Moreira e João Eduardo Knopp e as agentes
administrativas do FAPS Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira. Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; leitura,
aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e
expedida; aprovação da Política de Investimentos; assuntos diversos.
Verificado a existência de quorum, através da assinatura do livro de presenças,
a Presidente deu início à sessão onde fez-se à leitura da ata da reunião
anterior, seguida de sua aprovação e assinaturas, dando prosseguimento a
reunião passou-se para a leitura da correspondência expedida, Memorando nº
058, de 17 de novembro de 2015, encaminhado a Contabilidade,
apresentando os comprovantes de diárias da servidora Talita Brito da Silveira,
com relação à participação no Curso RPPS - Atualização da Legislação
Municipal, promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12
de novembro do corrente ano; Memorando nº 059, de 17 de novembro de
2015, encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias
da servidora Rejane B. Kath, com relação à participação no Curso RPPS Atualização da Legislação Municipal, promovido pela DPM, na cidade de Porto
Alegre, nos dias 11 e 12 de novembro do corrente ano; Memorando nº 060, de
17 de novembro de 2015, encaminhado ao Financeiro, solicitando que seja
anulado parcialmente o empenho de nº 14868/2015, devido a desconto que
deverá ser deduzido; Memorando nº 061, de 20 de novembro de 2015,
enviado ao Setor de Pessoal, encaminhando os formulários de
recadastramento constante das iniciais A-E, dos aposentados vinculados ao
RPPS do Município, para ser lançado na base de dados da Prefeitura e
solicitando ainda o retorno dos mesmos para fins de arquivamento;
Memorando nº 062, de 24 de novembro de 2015, encaminhado ao Setor de
Empenhos, solicitando que seja alterada a data da diária do servidor Mathias
Schneid Tessmann, com relação à participação na Reunião Técnica –
Previmpa, em virtude de ter sido transferida do dia 26/11/2015 para o dia
03/12/2015; Memorando nº 063, de 24 de novembro de 2015, encaminhado
a Unidade Central de Controle Interno, em resposta ao memorando nº
108/2015; Memorando nº 064, de 26 de novembro de 2015, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, solicitando que seja
encaminhado ao FAPS, para fins de arquivamento, possíveis apostilas de
Cálculo Atuarial que se encontrem nesta Secretaria; Memorando nº 065, de 26
de novembro de 2015, enviado ao Setor de Pessoal, encaminhando os
formulários de recadastramento constante das iniciais F-M, dos aposentados
vinculados ao RPPS do Município, para ser lançado na base de dados da
Prefeitura e solicitando ainda o retorno dos mesmos para fins de arquivamento;
Memorando nº 066, de 27 de novembro de 2015, encaminhado ao Gabinete
do Secretário Municipal de Administração, solicitando a concessão de férias à
servidora Rejane B. F. Kath, referente ao período de 04/11/2014 à 03/11/2015,
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a contar do dia 04 de janeiro de 2016; Memorando nº 067, de 02 de
dezembro de 2015, enviado ao Setor de Pessoal, encaminhando os
formulários de recadastramento constante das iniciais N-Z, dos aposentados
vinculados ao RPPS do Município, para ser lançado na base de dados da
Prefeitura e solicitando ainda o retorno dos mesmos para fins de arquivamento;
Memorando nº 068, de 03 de dezembro de 2015, enviado ao Gabinete do
Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as guias de pagamento
referente a quarta parcela do Acordo de Parcelamento e solicitando ainda o
retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo comprovante de
pagamento; Memorando nº 069, de 04 de dezembro de 2015, enviado ao
Setor de Pessoal, encaminhando os atestados de aprovação no exame de
certificação desenvolvido pela ANBIMA, dos gestores do fundo e do presidente
do comitê de investimentos, a fim de ser anexado junto a ficha funcional dos
mesmos; Memorando nº 070, de 04 de dezembro de 2015, encaminhado ao
Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias dos servidores
João Eduardo Knopp, Mathias Schneid Tessmann e Noemi Corrêa Moreira,
que irão participar da 30ª Reunião Aberta do Comitê de Investimentos,
promovida pela CSM no dia 15 de dezembro do corrente ano; Memorando nº
071, de 07 de dezembro de 2015, encaminhado ao Setor de Pessoal,
informando que as agentes administrativas do FAPS, passaram a contar

de 07/12/2015, a registrar seu expediente no relógio ponto da SMOU;

Memorando nº 072, de 09 de dezembro de 2015, enviado ao Setor de
Pessoal, encaminhando os formulários de recadastramento dos pensionistas
vinculados ao RPPS do Município, para ser lançado na base de dados da
Prefeitura e solicitando ainda o retorno dos mesmos para fins de arquivamento;
Memorando nº 073, de 17 de dezembro de 2015, enviado a Procuradoria,
encaminhando cópia dos contratos de prestação de serviços (avaliação de
imóvel), para que sejam anexados ao Projeto de Lei para aquisição do imóvel
do FAPS; Ofício nº 027, de 24 de novembro de 2015, encaminhado ao
Gerente Geral da CEF, solicitando o desbloqueio do benefício, referente ao
mês de outubro, da pensionista vinculada ao RPPS do Município Nessi
kaufmann da Silva, tendo em vista a regularizarão da sua situação cadastral;
Ofício nº 028, de 26 de novembro de 2015, encaminhado ao Gerente Geral
da Caixa Econômica Federal, solicitando que permaneçam bloqueados os
benefícios, referente ao mês de outubro, e que se bloqueie o referente ao mês
de novembro, dos aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS do
Município que ainda não regularizarão sua situação cadastral junto ao FAPS,
conforme estabelecido e uma vez obedecidos os prazos estipulados no Edital
de Convocação; Ofício nº 029, de 26 de novembro de 2015, encaminhado ao
Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando espaço junto à reunião da
comissão de análise de projetos, no próximo dia 30/11, a fim de explanar
acerca do projeto que trata da alteração da composição, bem como o período
de duração do mandato dos membros do C.M.P.; Ofício nº 030, de 27 de
novembro de 2015, encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando
que seja analisada a possibilidade de se instituir um Grupo de Trabalho, com o
objetivo de estudar as alterações necessárias na Legislação Previdenciária
Municipal; Ofício nº 031, de 27 de novembro de 2015, encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que seja criado trâmite para os
processos de Compensação Previdenciária requeridos pelo Regime Geral de
Previdência Social, que estaremos encaminhando para análise; Ofício nº 032,
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de 01 de dezembro de 2015, encaminhado ao Presidente da Câmara de
Vereadores, solicitando espaço junto à reunião da C.C.JERBES, no próximo
dia 07/12, a fim de explanar acerca do projeto que trata da alteração da
composição, bem como o período de duração do mandato dos membros do
C.M.P.; Ofício nº 034, de 16 de dezembro de 2015, encaminhado ao Gerente
Geral da Caixa Econômica Federal, solicitando que permaneçam bloqueados
os benefícios, referente aos meses de outubro e novembro, e que se bloqueie
o referente ao 13º salário, dos aposentados e pensionistas vinculados ao
RPPS do Município que ainda não regularizarão sua situação cadastral junto
ao FAPS, conforme estabelecido e uma vez obedecidos os prazos estipulados
no Edital de Convocação. Terminada a leitura da correspondência expedida
passou-se a da recebida, Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de
20 de novembro de 2015, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao
reembolso do mesmo e dos servidores Mathias Tessmann e Noemi Correa
Moreira, com relação à participação na Reunião do Comitê Aberto de
Investimentos, promovida pela CSM, na cidade de Porto Alegre, no dia 19 de
novembro do corrente ano; Memorando nº 474, de 25 de novembro de 2015,
encaminhado pelo Setor de Pessoal, enviando os formulários de
recadastramento constante das iniciais A-E, dos aposentados vinculados ao
RPPS do Município, os quais já foram lançados na base de dados da
Prefeitura; Memorando nº 618, de 27 de novembro de 2015, encaminhado
pela Secretaria Municipal de Administração, enviando, em atenção ao
memorando FAPS nº 064, de 26/11/2015, documentação pertinente ao cálculo
atuarial; Memorando nº 482, de 30 de novembro de 2015, encaminhado pelo
Setor de Pessoal, enviando os formulários de recadastramento constante das
iniciais F-M, dos aposentados vinculados ao RPPS do Município, os quais já
foram lançados na base de dados da Prefeitura; Solicitação de
Ressarcimento de Passagens, de 04 de dezembro de 2015, encaminhada
pelo gestor do fundo, destinado ao reembolso do mesmo e do servidor Mathias
Tessmann, com relação a participação na Reunião Técnica RPPS, promovida
pelo PREVIMPA, na cidade de Porto Alegre, no dia 03 de dezembro do
corrente ano; Memorando nº 498, de 04 de dezembro de 2015, encaminhado
pelo Setor de Pessoal, enviando os formulários de recadastramento constante
das iniciais N-Z, dos aposentados vinculados ao RPPS do Município, os quais
já foram lançados na base de dados da Prefeitura; Memorando nº 503, de 09
de dezembro de 2015, encaminhado pelo Setor de Pessoal, enviando os
formulários de recadastramento dos pensionistas vinculados ao RPPS do
Município, os quais já foram lançados na base de dados da Prefeitura;
Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de 16 de dezembro de 2015,
encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao reembolso do mesmo e dos
servidores Mathias Tessmann e Noemi Correa Moreira, com relação a
participação na Reunião do Comitê de Investimentos, promovida pela CSM, na
cidade de Porto Alegre, no dia 15 de dezembro do corrente ano; Memorando
nº 221, de 15 de dezembro de 2015, encaminhado pela Secretaria da
Fazenda, informando sobre a proximidade de vencimento do contrato firmado
com a empresa Premier Análises e Consultoria Ltda; Ofício nº 0377, de 21 de
dezembro de 2015, encaminhado pelo Secretário Municipal da Fazenda,
comunicando que a partir da competência do mês de dezembro/2015, o
repasse da Assistência a Saúde do Servidor (Unimed e Odontoclínica) será
pago pelo FAPS. Dando sequência a reunião, Martha coloca a palavra a
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disposição dos presentes. João inicia trazendo o recálculo da Taxa de
Administração, que após breve explanação, gestor e presidente sugerem que
seja repassado o documento via email para os presentes. Na ocasião, Noemi
diz junto com a servidora do FAPS Rejane, tendo em vista o impasse ocorrido
em torno do recálculo da taxa de administração, estarem refazendo os
cálculos, encontrando-se o mesmo em fase de conclusão. A Presidente dá
prosseguimento à sessão passando ao próximo ponto que é a aprovação da
Política de Investimentos. Cenário Macroeconômico: A economia global teve
crescimento um pouco mais fraco do que o esperado no primeiro semestre
deste ano. A expectativa era de 3,2% de crescimento, mas os números
apontam para 2,9%. A projeção para o crescimento do PIB Global elaborada
pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) reduziu a expectativa de crescimento
em 0,3% com relação ao início do ano, passando de 3,4% para 3,1% de
crescimento no PIB Global, em 2015. De acordo com o relatório do FMI de
06/10/15, essa redução na estimativa deve-se aos resultados mais fracos dos
mercados emergentes e economias em desenvolvimento, principalmente, à
queda dos preços das commodities, configurando o quinto ano seguido de
redução do PIB conjunto destas economias. Por outro lado, nas grandes
economias, apesar de estarem em crescimento, esse foi levemente abaixo das
estimativas. Para 2016, é esperado uma leve melhora nas economias
desenvolvidas, bem como em alguns países cujas economias sofreram muito
em 2015, como Brasil e Rússia. A expectativa é negativa com relação à China,
devendo reduzir mais um pouco seu crescimento. Considerando esses fatores,
a previsão para crescimento do PIB Global em 2016 é de 3,6%. Nesta
projeção, a estimativa é que as economias desenvolvidas crescerão, na média,
em 2016, 2,2%, contra 2,0% em 2015. Já as economias emergentes e em
desenvolvimento devem crescer, na média, 4,5% em 2016, contra 4% em
2015. Para os Estados Unidos a previsão de crescimento do PIB para o
próximo ano é de 2,8%. O país segue atingindo suas metas e em franca
recuperação. Os dados de desemprego, de inflação, de produção e de
consumo parecem estar dentro das expectativas. O país deve adotar, a partir
do fim deste ano ou do início do ano que vem, uma política para normalização
da taxa de juro, aumentando-a gradualmente, em intervalos de reuniões, e
monitorando a economia interna e cenário global para não incorrer em erro. A
China deve ter um crescimento menor tanto este ano como no próximo, na
casa de 6,8% em 2015 e 6,3% previsto para 2016. A China é responsável por
50% do consumo mundial de minério de ferro, conforme mostra a tabela
abaixo. Apesar da continuidade do crescimento chinês, a redução do consumo
afeta diretamente o preço dos minérios, impactando significativamente as
economias dependentes de commodities (como é o caso do Brasil).
Continuando na Ásia, o crescimento econômico do Japão para 2015 está
projetado em 0,6%, abaixo das estimativas iniciais. Para 2016, a expectativa é
de crescimento de 1% devido aos incentivos do Banco Central japonês e à
queda nos preços das commodities. A Índia (país asiático em desenvolvimento)
deve superar as expectativas para o PIB de 2015, sendo que o esperado era
de 6,4% e o real deve ficar em 7,3%, em linha com 2014. Já para 2016, a
tendência é que o PIB cresça para 7,5%, pelos mesmos motivos do ano
passado: aumento de investimentos e exportações. A demanda interna da
Índia, também, tende a permanecer robusta. A taxa de juro vem caindo
significativamente, estimulando o consumo. A Europa, por sua vez, mantém-se
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em recuperação lenta, em parte ajudada pelo baixo preço do petróleo, em parte
pela desvalorização do câmbio (euro). A inflação muito baixa, ou deflação em
alguns países, segue sendo um problema, bem como o abismo entre os
países que compõem a Zona do Euro. Os estímulos do BCE foram muito
importantes em 2015 e existe grande probabilidade que continuem em 2016.
Deve haver mais uma redução na taxa de juro e mais injeção de moeda (euro),
atualmente em EU$ 60 bi, até setembro de 2016. A previsão de crescimento no
PIB para 2015 é de 1,5%, em linha com as estimativas. Já, para 2016, a
expectativa é de crescimento de 1,6%. O PIB da Alemanha também deve
crescer 1,6% em 2016 e o da França 1,5%. No Reino Unido, a economia segue
crescendo firmemente, estimuladas pelo baixo preço das commodities, pelo
crescimento dos empregos e salários. Apesar disto, o PIB deve crescer menos
do que nos anos anteriores, sendo a previsão para crescimento do PIB em
2015 de 2,5% e de 2016 de 2,2%. O ano de 2015, no Brasil, foi bastante
conturbado, passando pela ingovernabilidade do país, pela perda do Grau de
Investimento por uma das principais agencias de crédito, a S&P, pelo não
atingimento dos cortes, pela dificuldade na geração de novas receitas, pela alta
inflação, elevada taxa de juro (Selic) e desemprego, e queda significativa do
PIB. Isso foi causado em parte pela disparada dos preços administrados (gás,
petróleo, energia elétrica, etc..) que estavam defasados há alguns anos, em
parte pela oposição que impediu que medidas estratégicas fossem aprovadas,
em parte pelo governo que não conseguiu reduzir suas despesas nem gerar
novas receitas e, por fim, pela despencada dos preços das commodities, mais
especificamente do petróleo e de metais como ferro, face ou ao aumento da
oferta (petróleo) ou a redução da demanda (minério de ferro). No final do ano,
pode-se dizer que o governo recuperou um pouco da governabilidade,
conseguindo aprovar grande maioria dos vetos presidenciais, que trariam
impactos extremamente negativos para a economia, se derrubados. Apesar
disto, notícia recente da prisão de Delcídio, líder governista, voltou a trazer
instabilidade ao mercado, juntamente com a Prisão de André Esteves, líder do
maior banco de investimentos independente do Brasil. A partir destes
acontecimentos, aliados a projeções econômicas, traçar-se-ão as expectativas
para 2016. O PIB de 2015 será negativo. O relatório Focus de 20 de Novembro
de 2015 mostra que a expectativa dos analistas é de uma retração de 3,15%
para o ano. Já para 2016, a previsão é de outra retração de aproximadamente
2,01%. Será a primeira vez na história, caso o PIB de 2016 realmente seja
negativo, que o Brasil terá dois anos seguidos de queda no PIB. Apesar disto,
segundo o relatório do FMI é esperado que o ano de 2016 seja levemente
melhor do que 2015, com o Brasil fazendo o dever de casa e preparando o
terreno para um leve crescimento em 2017, com o país adaptado a nova
realidade cambial e aos preços das commodities. O Brasil fechará 2015 com
resultado positivo na Balança Comercial, ou seja, exportando mais do que
importando. A estimativa, segundo relatório Focus de 20/11/2015, é de
superávit de U$ 14,95 bi para 2015 e de U$ 31,78 bi, para 2016. Por outro lado,
temos o resultado primário do país, ou seja, a diferença entre o que foi
arrecadado menos o que foi gasto. Até outubro, o déficit primário estava em R$
33 bilhões. Cabe lembrar, que na lei, a previsão era de superávit de 55 bilhões,
portanto, o governo tem até o final do ano para alterar a LDO, sob risco de
incidir em crime. Além disso, a incerteza sobre a capacidade do governo
realizar os ajustes fiscais necessários para 2016 aflige o mercado, tendo em

98
vista os pagamentos de despesas atrasadas, hoje estimadas em R$ 39 bi pelo
Itaú BBA, comprometendo a saúde financeira do país como um todo, bem
como sua capacidade de pagamento, elevando o custo da dívida. O IPCA,
índice oficial de inflação no Brasil, deve superar os dois dígitos, chegando
próximo a 10,4%, de acordo com previsões dos analistas de mercado, em
2015. Conforme dito, os preços administrados tiveram forte impacto. A
estimativa em 2015 dos aumentos dos preços administrados está em 17,43%.
Para 2016 a estimativa é que a inflação também supere a meta ficando
próxima de 6,70%. Cabe aqui ressaltar que a banda para 2016 é de 2,0%, para
mais ou para menos, ou seja, a inflação máxima para o ano para ficar dentro
das expectativas do BACEN é de 6,5%. Com relação a taxa Selic, taxa de juro
oficial do país, a previsão é de que encerre o ano em 14,25%. Já para 2016, a
expectativa era de queda, para 13,75%, segundo último relatório Focus
divulgado. Entretanto, no comunicado, não houve unanimidade, havendo dois
votos favoráveis ao aumento da Selic em 0,5%. Isso demonstra, claramente, o
descontentamento do COPOM com a persistência da inflação e incerteza para
o próximo ano. Objetivo da gestão: O objetivo da gestão em 2016 é atingir ou
superar meta atuarial, ou seja, 6% + IPCA. Apesar deste objetivo, a gestão
será focada no baixo risco de investimento, buscando a melhor relação
RiscoXRetorno, sempre atenta a oportunidades de curto prazo, face à recente
volatilidade dos mercados. Estratégia de Formação de Preços: O RPPS não
possui área especifica para formação de preço. Apesar disto, para fazer o
acompanhamento dos fundos, utilizamos a Marcação a Mercado e
monitoramos frequentemente as cotas e as oscilações de valores das mesmas.
Para realizar investimentos e desinvestimentos, além do cenário político
econômico, contamos com uma empresa de consultoria que nos orienta e com
a assistência dos Bancos, com os quais mantemos contato permanente. Após
a montagem do cenário, avaliamos o Risco*xRetorno, para tomar a decisão,
sendo que esta compete ao comitê gestor. *A estratégia busca o melhor
RiscoXRetorno, utilizando VaR (Value at Risk) como medida para determinar o
risco do investimento. Critérios de Contratação: Atualmente o RPPS possui
gestão própria de recursos, não tendo a intenção, no curto prazo, de terceirizála. Caso isto ocorra, os critérios serão definidos posteriormente, respeitando a
legislação em vigor. Testes Comparativos e de Avaliação: O comitê gestor
monitorará de perto todas as aplicações feitas pelo RPPS, verificando a
aderência com as metas e parâmetros estabelecidas na política de
investimento, realizando o procedimento em busca da melhoria contínua da
carteira e atingimento da meta atuarial, sempre levando em conta o atual
momento econômico, bem como as projeções futuras dos principais
indicadores da economia do Brasil. Caso algum fundo apresente discrepância
de retorno com relação a seus pares, os recursos deste fundo serão
imediatamente realocados. A diversificação de investimentos se dará de acordo
com a legislação e parecer do TCU, que orienta a aplicação dos recursos em
bancos públicos. Observações: Revisões extraordinárias desta política de
investimento serão realizadas sempre que houver necessidade, sempre no
melhor interesse do RPPS. Alocação dos Recursos/Diversificação: ficou
assim distribuído a estratégia de alocação (%): Renda Fixa - Títulos Tesouro
Nacional - 100%; FI 100% Títulos TN - 100%; Operações Compromissadas 15%; FI Renda Fixa/Referenciados RF - 80%; FI de Renda Fixa - 30%;
Poupança- 20%; Letras Imobiliárias Garantidas - 20%; FI em Direitos
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Creditórios – Aberto - 5%; FI em Direitos Creditório – Fechado - 5%; FI Renda
Fixa Crédito Privado - 5%. Renda Variável - FI Ações Referenciados - 30%; FI
de Índices Referenciados em Ações - 20%; FI em Ações - 15%; FI
Multimercado – Aberto - 5%; FI em Participações - Fechado - 5%; FI Imobiliário
- Negociação em Bolsa - 5%. Após a explanação foi colocado em votação
sendo a mesma aprovada. Martha aproveita a sessão, e relata o fato de ter
sido chamada para uma reunião com o Secretário Municipal da Fazenda. A
Presidente diz ter sido informada que desde o ano de 2006, o FAPS não vem
repassando os valores referentes à Assistência a Saúde do Servidor (Unimed e
Odontoclínica) dos aposentados, pensionistas, bem como dos afastados por
licença maternidade e licença saúde ao Município. Martha fica surpresa diante
do fato, tendo em vista decorrido considerável tempo para haver está
constatação. O Secretário, por sua vez, solicita que seja feito o repasse com a
maior brevidade possível. Martha de imediato comunica o Secretário que
começará a tratar da questão somente quando for enviado ao C.M.P. os
demonstrativos dos repasses, ficando, portanto, assim acertado. Para finalizar,
passamos ao último ponto da pauta que é a constituição de reserva da Taxa de
Administração, que no caso será o saldo existente em 31 de dezembro de 2014
entre conta corrente e conta investimento. Nada mais havendo a tratar lavrouse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 21 de dezembro de 2015.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
João Eduardo Knopp (gestor)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 01/ 2016
Aos sete dias, do mês de março, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão ordinária, os
seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o
livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Fabiano
Bosenbecker, Inajara Padilha Thurow, Leopoldina Beleia, juntamente com a
gestora Noemi Corrêa Moreira e as agentes administrativas do FAPS Rejane
Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se para
discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos:
assinatura do livro de presenças; leitura, aprovação e assinatura da ata da
reunião anterior; correspondência recebida e expedida; elaboração da
Resolução Normativa que estabelece regulamento para indicação de
servidores representantes do SIMUSSUL na composição do Conselho
Municipal de Previdência; assuntos diversos. Verificado a existência de
quorum, através da assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à
sessão onde fez-se à leitura da ata da reunião anterior, seguida de sua
aprovação e assinaturas, dando prosseguimento a reunião passou-se para a
leitura da correspondência expedida, Memorando nº 01, de 04 de janeiro de
2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando
as guias de pagamento referente a quinta parcela do Acordo de Parcelamento
e solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 002, de 27 de janeiro de 2016,
enviado a Secretaria Municipal de Administração, encaminhando para
empréstimo um NO BREAK e solicitando ainda o retorno do mesmo, assim que
a situação for solucionada; Memorando nº 003, de 28 de janeiro de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando, a
fim de certificarmos período de contribuição de servidora, relatórios ou extratos
bancários que comprovem estas contribuições; Memorando nº 04, de 10 de
fevereiro de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando as guias de pagamento referente a sexta parcela do Acordo de
Parcelamento e solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o
respectivo comprovante de pagamento; Memorando nº 05, de 01 de março
de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando as guias de pagamento referente a sétima parcela do Acordo de
Parcelamento e solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o
respectivo comprovante de pagamento; Ofício nº 035, de 30 de dezembro de
2015, encaminhado ao Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, solicitando
que permaneçam bloqueados os benefícios, referente aos meses de outubro,
novembro e 13º salário, e que se bloqueie o referente ao mês de dezembro,
dos aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS do Município que ainda
não regularizarão sua situação cadastral junto ao FAPS, conforme estabelecido
e uma vez obedecidos os prazos estipulados no Edital de Convocação; Ofício
nº 001, de 28 de janeiro de 2016, encaminhado ao Gerente Geral da Caixa
Econômica Federal, solicitando que permaneçam bloqueados os benefícios,
referente aos meses de outubro, novembro, 13º salário e dezembro, e que se
bloqueie o referente ao mês de janeiro, dos aposentados e pensionistas
vinculados ao RPPS do Município que ainda não regularizarão sua situação
cadastral junto ao FAPS, conforme estabelecido e uma vez obedecidos os
prazos estipulados no Edital de Convocação; Requerimento n° 882, de 05 de
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fevereiro de 2016, encaminhado a Secretaria Especial de Gabinete,
solicitando audiência com o Senhor Prefeito, a fim de tratar de questões
referentes aos entraves frente à aquisição do imóvel pelo FAPS; Justificativa,
de 11 de fevereiro de 2016, enviada a Contabilidade, fundamentando o fato de
ter sido encaminhadas as guias de pagamento dos acordos de parcelamento
na data de vencimento. Terminada a leitura da correspondência expedida
passou-se a da recebida, Memorando nº 52, de 25 de janeiro de 2016,
encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, solicitando
providências quanto ao requerido no memorando do Setor de Pessoal nº
030/2016; Memorando nº 05, de 04 de fevereiro de 2016, encaminhado pela
Comissão Especial de Avaliação, enviando para preenchimento, o boletim de
avaliação de desempenho nº 08, da servidora Rejane Beatriz Fick Kath;
Memorando nº 06, de 04 de fevereiro de 2016, encaminhado pela Comissão
Especial de Avaliação, enviando para preenchimento, o boletim de avaliação
de desempenho nº 03, da servidora Talita Brito da Silveira. Passaremos ao
ponto elaboração da Resolução Normativa que estabelece regulamento para
indicação de servidores representantes do SIMUSSUL na composição do
conselho municipal de previdência. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01 – DE 07
DE MARÇO DE 2016, Estabelece Regulamento para Indicação de Servidores
Representantes do SIMUSSUL na Composição do Conselho Municipal de
Previdência. O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 96,
inciso XII, da Lei Municipal nº 2749, de 28 de novembro de 2005, e
considerando a aprovação da Lei Municipal nº 3644, de 03 de março de 2016,
nova redação do artigo 95, inciso II, aprovou em reunião ordinária do dia 07 de
março de 2016, o seguinte regulamento: Art. 1º A Entidade de Classe dos
Funcionários Públicos Municipais (SIMUSSUL), deverá indicar 06 (seis)
servidores representantes dos segurados e beneficiários do Regime Próprio de
Previdência Social, sendo 03 (três) representantes dos segurados em atividade
e 03 (três) segurados representantes dos aposentados e pensionistas, com os
seus respectivos suplentes. §1º Dentre os 06 (seis) titulares indicados, serão
aceitos 02 (dois) servidores com formação de ensino médio, um pelo segmento
dos servidores em atividade e outro pelo segmento dos inativos e pensionistas.
A mesma regra vale para os suplentes. §2º Procurar diversificar as indicações,
tentando contemplar a representação das várias secretarias. §3º Fica a critério
desta entidade, a indicação de servidores que não sejam sindicalizados. Art. 2º
Em caso de vacância assume automaticamente a titularidade o respectivo
suplente, sendo a entidade comunicada a fazer a indicação de um novo
servidor para ocupar a suplência. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação. São Lourenço do Sul, 07 de março de 2016. Martha Porto
Petrucci, Presidente do Conselho de Previdência. O Conselho aprova a
Resolução Normativa que estabelece regulamento para indicação de
servidores representantes do SIMUSSUL na composição do conselho
municipal de previdência, em sessão ordinária realizada no dia 07/03/2016.
Noemi aproveita a sessão, e apresenta brevemente o recálculo da taxa de
administração feito por ela, ficando acertado o envio ao email dos presentes.
Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada pelos presentes.
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São Lourenço do Sul, 07 de março de 2016.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Inajara Padilha Thurow (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Noemi Corrêa Moreira (gestora)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 02/ 2016
Aos vinte e oito dias, do mês de março, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, situada á rua Álvares Cabral, nº 44, reuniram-se em sessão
extraordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência,
de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cláudia Soares
Unticeski, Fabiano Bosenbecker, Cristine Spiering Hartwig, juntamente com a
agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; correspondência
recebida e expedida; elaboração do Parecer sobre os gastos do Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor, no exercício de 2015. Verificado a
existência de quorum, através da assinatura do livro de presenças, a
Presidente deu início à sessão onde fez-se à leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 006, de 14 de março de 2016, encaminhado ao
Secretário Especial de Gabinete, solicitando autorização para a servidora
Cássia Knopp Timm, participar de curso, nos dias 17 e 18 de março, na cidade
de Porto Alegre/RS; Memorando nº 007, de 14 de março de 2016,
encaminhado ao Secretário Especial de Gabinete, solicitando veículo para
buscar servidoras que estarão participando de curso, no dia 18 de março, na
cidade de Porto Alegre/RS; Memorando nº 008, de 14 de março de 2016,
encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias
das servidoras Martha Porto Petrucci, Rejane Beatriz Fick Kath e Cássia Knopp
Timm, que irão participar do Curso Capacitação para Gestores e Conselheiros
do RPPS, promovido pela DPM nos dias 17 e 18 de março do corrente ano;
Memorando nº 009, de 21 de março de 2016, enviado ao Gabinete do
Secretário Municipal de Administração, encaminhando nominata de servidores
que o Legislativo e o SIMUSSUL indicaram para a nova composição do C.M.P.
e solicitando ainda urgência na posse dos conselheiros; Memorando nº 010,
de 22 de março de 2016, encaminhado a Comissão de Sindicância e PAD,
solicitando, tendo em vista a abertura de Sindicância para fins de apuração dos
fatos ocorridos em relação a valores retidos sobre a folha de pagamento do
RPPS, os quais estavam sendo repassados ao FASS pelo Tesouro Municipal
ao invés do RPPS, cópia do processo e participação nas oitavas; Memorando
nº 011A, de 23 de março de 2016, encaminhado a Contabilidade, solicitando o
remanejo de valores de contas, tendo em vista a insuficiência de saldo para
empenhar; Memorando nº 011, de 23 de março de 2016, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha
Porto Petrucci, com relação à participação no Curso Capacitação para
Gestores e Conselheiros do RPPS, promovido pela DPM, na cidade de Porto
Alegre, nos dias 17 e 18 de março do corrente ano; Memorando nº 012, de 23
de março de 2016, encaminhado ao Financeiro, apresentando os
comprovantes de diárias da servidora Cássia Knopp Timm, com relação à
participação no Curso Capacitação para Gestores e Conselheiros do RPPS,
promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 17 e 18 de março do
corrente ano; Memorando nº 013, de 23 de março de 2016, encaminhado ao
Financeiro, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Rejane B.
F. Kath, com relação à participação no Curso Capacitação para Gestores e
Conselheiros do RPPS, promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos
dias 17 e 18 de março do corrente ano; Ofício nº 002, de 10 de março de
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2016, encaminhado ao Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando a
indicação de representantes para compor a atual gestão do Conselho do
FAPS; Ofício nº 003, de 10 de março de 2016, encaminhado ao Prefeito
Municipal, solicitando a indicação de representantes para compor a atual
gestão do Conselho do FAPS; Ofício nº 004, de 10 de março de 2016,
enviado ao Presidente do SIMUSSUL, solicitando a indicação de
representantes para compor a atual gestão do Conselho do FAPS, bem como,
encaminhando cópia da Resolução Normativa que estabelece regulamento
para a indicação dos mesmos. Terminada a leitura da correspondência
expedida passou-se a da recebida, Memorando nº 150, de 11 de março de
2016, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, informando
que foi instaurada Sindicância para fins de apuração dos fatos ocorridos em
relação aos valores retidos sobre a folha de pagamento do RPPS, os quais
estavam sendo repassados ao FASS pelo Tesouro Municipal ao invés de
serem repassados pelo RPPS. Passaremos ao ponto elaboração do Parecer
sobre os gastos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, no
exercício de 2015. Parecer n° 01/2016, Responde a solicitação de Parecer
sobre os gastos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, no
exercício de 2015, feitos pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul.
Relatório, Considerados os dados verificados através dos demonstrativos
contábeis do Município, dirimidas as dúvidas, observou-se que os recursos do
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor não foram totalmente aplicados
corretamente. Parecer, Após a análise do documento do Demonstrativo das
Receitas e Despesas, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o
Conselho Municipal de Previdência, emite parecer pela regularidade com
ressalva da gestão dos recursos vinculados ao mesmo. DOS FATOS: 1- A
situação relatada no parecer n° 01/2014, de 26 de março de 2014, parecer n°
01/2015 de 23/03/2015, encaminhados a este Tribunal quanto ao pagamento
de RPVs com recursos do RPPS, sendo as mesmas de responsabilidade do
Ente, continuam sem o devido ressarcimento. Este assunto tem sido pauta de
todas as reuniões com o Executivo, tendo sido protocolado requerimento em
23/02/2015 (documento n° 01) em anexo. 2- Outro ponto identificado do não
atendimento da aplicação correta dos recursos do RPPS, é que até a presente
data, o Município não efetuou o repasse da parte patronal referente aos meses
de agosto, setembro, outubro, novembro e o 13º salário de 2015 (este por

sua vez foi parcelado através de instituição financeira Banrisul) com os
respectivos juros e correção monetária previstos em lei. 3- E por fim, foi
identificado um cálculo errado em relação ao aporte financeiro que o Município
faz todos os meses ao Fundo, desde abril de 2013 quando da instituição da
segregação de massa, com relação aos aposentados e pensionistas que eram
custeados pelo Tesouro Municipal. Os valores calculados e informados ao
Executivo foram calculados sobre o valor líquido e não sobre o bruto, o que
gerou prejuízo ao FAPS, o qual ainda não foi calculado, atualizado e pago. Foi
objeto de audiência com o Prefeito Municipal, conforme requerimento n° 3951
de 15 de maio de 2015 (documento 02) em anexo. Prefeito solicitou em
audiência que fosse protocolado o referido assunto, o qual consta em anexo
(documento 03). Diante dos fatos acima relatados com as devidas
comprovações e a inexistência dos devidos ressarcimentos e repasses na
conta do FAPS até a presente data. O Conselho aprova com ressalva a
aplicação dos recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, pelo
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Município de São Lourenço do Sul, em sessão extraordinária realizada no dia
28/03/2016. Conselheiros presentes a Sessão: Martha Porto Petrucci, Claudia
Soares Unticeski, Fabiano Bosenbecker e Cristine Spiering Hartwig. Martha
Porto Petrucci, Presidente do Conselho Municipal de Previdência. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 28 de março de 2016.
Martha Porto Petrucci (Presidente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Fabiano Bosenbecker (Titular)
Cristine Spiering Hartwig (Suplente)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 03/ 2016
Aos cinco dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas,
no Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, situado á rua Coronel Alfredo Born,
nº 202, reuniram-se para tomar posse os seguintes membros indicados para
compor a atual gestão do Conselho do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
Servidor, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Cássia
Knopp Timm, Leopoldina Beleia, Maria Beatris Huber Pagel, Cláudia Soares
Unticeski, Flávio Winter Holz, Jocimar Freitas Forster, Jorge Luis Rosa Moreira,
Cristiane Bueno Nunes Russo, Alisson Jesus da Silva Ribeiro, Cláudia
Terezinha Moreira, Ângela Maria Strelow Becker, Maurício Santana Soares,
Adriana Soares de Soares, Cristiane de Souza A. Hax, Sandra Magda Becker,
Mariângela Damasceno Ribeiro, Carmem Lozane Soares, Romilda O. Ludtke,
Carlos Francisco Soares, Noeli Nornberg, Regina Maria Kneib, Maria Luiza
Teixeira Colvara, Celoi Padilha Reichow, juntamente com o Secretário
Municipal de Administração Márcio Roberto Felice, Secretário Especial de
Gabinete Francisco Maximiliano Pereira Fagundes e as agentes administrativas
do FAPS Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da Silveira. Após ter sido dada
boas vindas ao grupo e de se debater sobre a importância de se ter este
Conselho, iniciou-se o sorteio dos períodos de mandato, conforme previsto na
Lei Municipal nº 3.644, de 03 de março de 2016, Inciso IV, ficando assim
definido: Poder Executivo: Martha Porto Petrucci e Cássia Knopp Timm - 06
(seis) anos, Leopoldina Beleia e Maria Beatris Huber Pagel – 02 (dois) anos,
Cláudia Soares Unticeski e Flávio Winter Holz – 04 (quatro) anos. Poder
Legislativo: Jocimar Freitas Forster e Jorge Luis Rosa Moreira – 06 (seis)
anos, Cristiane Bueno Nunes Russo e Alisson Jesus da Silva Ribeiro - 04
(quatro) anos, Cláudia Terezinha Moreira e Ângela Maria Strelow Becker – 02
(dois) anos. Segurados e Beneficiários: Maurício Santana Soares e Adriana
Soares de Soares – 06 (seis) anos, Cristiane de Souza A. Hax e Sandra Magda
Becker – 04 (quatro) anos, Mariângela Damasceno Ribeiro e Carmem Lozane
Soares – 02 (dois) anos, Romilda O. Ludtke e Carlos Francisco Soares – 06
(seis) anos, Noeli Nornberg e Regina Maria Kneib – 04 (quatro) anos, Maria
Luiza Teixeira Colvara e Celoi Padilha Reichow – 02 (dois) anos. Titulares e
suplentes concordam com os períodos de mandato atribuídos. Aproveita-se a
sessão, para lembrar que de acordo com Lei mencionada acima, em seu inciso
VI, será convocada em até 07 (sete) dias úteis da posse, reunião para eleger o
Presidente, tendo o mesmo a liberdade de escolher o Vice. Na ocasião, fica
acertado pelos conselheiros então empossados, o dia 14 (quatorze) de abril,
em local e horário a ser confirmado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 05 de abril de 2016.
José Daniel Raupp Martins (Prefeito Municipal)
Márcio Roberto Felice (Secretário Municipal de Administração)
Francisco Maximiliano Pereira Fagundes (Secretário Especial de Gabinete)
Martha Porto Petrucci (Titular)

107
Cássia Knopp Timm (Suplente)
Leopoldina Beleia (Titular)
Maria Beatris Huber Pagel (Suplente)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Flávio Winter Holz (Suplente)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Jorge Luis Rosa Moreira (Suplente)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Alisson Jesus da Silva Ribeiro (Suplente)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Ângela Maria Strelow Becker (Suplente)
Maurício Santana Soares (Titular)
Adriana Soares de Soares (Suplente)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Sandra Magda Becker (Suplente)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Carmem Lozane Soares (Suplente)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Carlos Francisco Soares (Suplente)
Noeli Nornberg (Titular)
Regina Maria Kneib (Suplente)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Celoi Padilha Reichow (Suplente)
Rejane B. F. Kath (Agente Administrativo)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativo)
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Em tempo: na relação dos presentes, tendo em vista a ata ter sido levada
parcialmente pronta, a fim de agilizar o processo, subtrai-se os nomes dos
senhores Cássia Knopp Timm, Jorge Luis Rosa Moreira, Cristiane Bueno
Nunes Russo, Alisson Jesus da Silva Ribeiro, Adriana Soares de Soares,
Carmem Lozane Soares, Noeli Nornberg, Regina Maria Kneib, Celoi Padilha
Reichow e Márcio Roberto Felice - Secretário Municipal de Administração,
tendo em vista os mesmos não terem comparecido a sessão, de acordo com o
livro de presenças, página 22.
São Lourenço do Sul, 05 de abril de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativo)
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ATA C.P.M. Nº 04/ 2016
Aos quatorze dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, na Sala de Licitações, situada á rua Coronel Alfredo Born, nº 202,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Leopoldina Beleia, Cláudia Soares Unticeski, Jocimar Freitas Forster,
Alisson Jesus da Silva Ribeiro, Cláudia Terezinha Moreira, Maurício Santana
Soares, Cristiane de Souza A. Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda
O. Ludtke, Noeli Nornberg, Maria Luiza Teixeira Colvara, juntamente com as
agentes administrativas do FAPS Rejane Beatriz Fick Kath e Talita Brito da
Silveira. Os conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do
dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; XIV
Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública; eleição do presidente;
definição do calendário de reuniões; assuntos diversos. Verificado a existência
de quorum, através da assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início
à sessão informando sobre o convite recebido de participação no XIV
Seminário Sul Brasileiro de Previdência, promovido pela AGIP, este ano na
cidade de Gramado, nos dias 16, 17 e 18 de maio. Martha solicita que os
presentes manifestem-se quanto à intenção de participar, para que se possa
providenciar as tratativas como inscrições, diárias, dispensas, hospedagem e
etc. Na ocasião, confirmam presença os conselheiros Mariângela, Leopoldina,
Cristiane Hax e Cláudia, ficando acertado que se outros membros tiverem o
interesse em participar, dêem o retorno até a próxima segunda feira. Martha
então relata, tendo em vista no ano passado o evento ter sido nesta mesma
cidade, que ficou-se em uma pousada com preço bastante acessível, indicada
por um dos membros da antiga composição do C.M.P. e acaba sugerindo que
se consulte a disponibilidade de hospedagem nestes dias e seus respectivos
valores, sendo aprovada a sugestão. Foi informado também que se pretende
adotar a mesma estratégia de anos anteriores, ou seja, locar um micro-ônibus
a fim de facilitar a participação dos mesmos, bem como incentivar os
integrantes do Comitê de Investimentos. A Presidente diz que manteremos
contato com os interessados. Martha passa então para o próximo ponto, que se
refere à eleição do Presidente. Martha inicia perguntando quais os nomes que
se candidatam, a fim de darmos abertura à votação. Neste momento, os
conselheiros se manifestam quanto ao trabalho que vem sendo desenvolvido
por esta servidora e a importância de ser dada continuidade, destacando a sua
competência e dedicação. Martha é então questionada e aceita ficar a frente da
Presidência do Conselho. A Presidente então eleita, junto com os presentes,
definem o calendário de reuniões, ficando estipulado a terceira segunda feira
de cada mês, com início às quatorze horas. É informado também e colocado
para aprovação o procedimento adotado com relação às atas lavradas nas
sessões. Martha explica aos presentes que as mesmas vêm sendo enviadas
via email para leitura, com o intuito de não despender o tempo da sessão e que
recebem a aprovação e consequentemente as assinaturas na reunião seguinte.
Os conselheiros aprovam o método adotado, ficando acertado que se fará o
envio das mesmas de quinze a vinte dias antes da sessão. A presidente
aproveita também para informar sobre a idéia da criação de um link do FAPS
junto à página da Prefeitura Municipal, sendo aprovada a sugestão. Martha
informa também que em janeiro de dois mil e dezessete, mais exato no dia
31.01.2017, o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor completa vinte e
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cinco anos e que seria de extrema importância a comemoração deste dia.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 14 de abril de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Alisson Jesus da Silva Ribeiro (Suplente)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Maurício Santana Soares (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Noeli Nornberg (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Rejane B. F. Kath (Agente Administrativo)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativo)
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ATA C.P.M. Nº 05/ 2016
Aos vinte e três dias, do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Reuniões do Sindicato dos Municipários de São
Lourenço do Sul - SIMUSSUL, situada á rua Júlio de Castilhos, nº 2189,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina Beleia, Maurício Santana
Soares, Cristiane de Souza A. Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda
O. Ludtke, Noeli Nornberg, Maria Luiza Teixeira Colvara, Jocimar Freitas
Forster, Cláudia Terezinha Moreira, juntamente com a agente administrativa do
FAPS Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se para discutir e
deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura
do livro de presenças; aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
correspondência recebida e expedida; XIV Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública; Seminário de Formação e Qualificação dos servidores
municipais, promovido pelo SIMUSSUL; auditoria Ministério da Previdência;
assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da assinatura do
livro de presenças, a Presidente deu início à sessão colocando para aprovação
e consequentemente coleta de assinaturas a ata da reunião anterior, dando
prosseguimento à sessão passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 022, de 29 de abril de 2016, encaminhado ao
Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias dos servidores que
irão participar do XIV Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública,
promovido pela AGIP nos dias 16, 17 e 18 de maio do corrente ano;
Memorando nº 023, de 02 de maio de 2016, enviado ao Gabinete do
Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as guias de pagamento
referente a nona parcela do Acordo de Parcelamento e solicitando ainda o
retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo comprovante de
pagamento; Memorando nº 024, de 04 de maio de 2016, enviado a
Procuradoria Geral do Município, encaminhando matrícula já unificada do
imóvel a ser adquirido pelo FAPS, bem como, mensagem justificativa para o
referido projeto; Memorando nº 025, de 10 de maio de 2016, enviado ao
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando que seja
encaminhado Projeto de Lei a Câmara de Vereadores abrindo crédito especial
para despesa com Compensação Previdenciária e solicitando ainda no mesmo
projeto abertura de crédito para outras despesas variáveis – pessoa civil – com
desdobramento de serviços extraordinários; Memorando nº 026, de 20 de
maio de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de
Administração, solicitando a concessão de férias à servidora Talita Brito da
Silveira, referente ao período de 30/01/2015 à 30/01/2016, a contar do dia 06
de junho de 2016; Ofício nº 007, de 25 de abril de 2016, encaminhado ao
Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando a liberação da servidora
Veranice Scheunemann, para participar do XIV Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública, nos dias 16, 17 e 18 de maio do corrente ano na cidade
de Gramado; Ofício nº 008, de 25 de abril de 2016, encaminhado ao Prefeito
Municipal, solicitando a liberação dos servidores Cássia Knopp Timm, Cláudia
Soares Unticeski, Cristiane de Souza A. Hax, João Eduardo Knopp, Martha
Porto Petrucci, Maurício Santana Soares e Rejane Beatriz Fick Kath, para
participar do XIV Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, nos dias 16,
17 e 18 de maio do corrente ano na cidade de Gramado; Ofício nº 009, de 28
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de abril de 2016, encaminhado ao Gerente Geral da CEF, solicitando o
bloqueio do benefício, referente ao mês de abril, da aposentada vinculada ao
RPPS do Município Luciara Ferreira de Quevedo, tendo em vista a mesma não
ter comparecido para efetuar a prova de vida junto ao FAPS, conforme
estabelecido e uma vez obedecidos os prazos estipulados no Edital de
Convocação; Ofício nº 010, de 23 de maio de 2016, encaminhado ao Gerente
Geral da CEF, solicitando o desbloqueio do benefício, referente aos meses de
outubro, novembro, 13º salário, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, da
pensionista vinculada ao RPPS do Município Nair Jardim Lindemann, tendo em
vista a regularizarão da sua situação cadastral junto ao FAPS. Terminada a
leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida, Memorando nº
249, de 18 de abril de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de
Administração, encaminhando cópia da Ordem de Serviço nº 02/2016, a qual
fixa o trâmite de processos de Compensação Previdenciária a pagar;
Memorando nº 037, de 22 de abril de 2016, enviado pela Comissão Especial
de Avaliação do Estágio Probatório, encaminhando para avaliação e posterior
devolução, pasta com o boletim de nº 04/2016, da servidora Talita Brito da
Silveira, referente ao período de 25.01.2016 à 23.04.2016; Memorando nº 037,
de 22 de abril de 2016, enviado pela Comissão Especial de Avaliação do
Estágio Probatório, encaminhando para avaliação e posterior devolução, pasta
com o boletim de nº 09/2016, da servidora Rejane Beatriz Fick Kath, referente
ao período de 29.01.2016 à 28.04.2016; Memorando nº 187, de 03 de maio
de 2016, enviado pelo Setor de Pessoal, informando que encontra-se na rede
pública dpessoal07, na pasta FAPS, documentos para compensação
previdenciária de processos de inativação/pensão; Memorando nº 011, de 04
de maio de 2016, enviado pela Comissão de Sindicância e PAD, informando
em resposta ao memorando FAPS nº 010/2016, que não existe previsão legal
no ordenamento jurídico para intervenção de terceiros, ou seja, a presença
conforme solicitação e informando ainda que após o término do processo,
poderá ser solicitado junto a autoridade competente cópia do mesmo;
Memorando nº 307, de 05 de maio de 2016, enviado pela Secretaria da
Fazenda, indicando a servidora Maria Roselane Bueno para fazer parte do
Cômite Financeiro do FAPS, em substituição ao servidor Mathias Tessmann
que solicitou exoneração; Memorando nº 224, de 23 de maio de 2016,
enviado pelo Setor de Pessoal, encaminhando processos de inativação, a fim
de ser providenciada a compensação previdenciária junto ao INSS; Ofício nº
088, de 26 de abril de 2016, encaminhado pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, em resposta ao Ofício FAPS nº 007/2016, informando que a
servidora Veranice Scheunemann esta liberada para participar do XIV
Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública. Passando para o próximo
ponto da pauta a Presidente passou aos informes. O primeiro foi em relação ao
Seminário em Gramado. Na ocasião, os conselheiros que participaram do
evento fazem uma breve avaliação do mesmo, sendo destaque o bom
entendimento, as lâminas bastante proveitosas, bem como, a área de
investimentos. A presidente passa então para o próximo informe, que se refere
ao Seminário do SIMUSSUL. O mesmo, a ser realizado em três de junho do
corrente ano, tem por objetivo a formação e a qualificação dos servidores
municipais e este ano convida está Presidente a ser uma de suas palestrantes,
afim de explanar um pouco sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão do
Servidor. Martha convida os conselheiros a se fazerem presentes e aproveita
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para informar que esteve no programa de rádio deste Sindicato, no último
sábado, divulgando a participação do FAPS no evento. Continuando com os
informes foi colocado aos presentes a atual situação da casa pré-adquirida pelo
FAPS. A Presidente expõe que a pré-aquisição da mesma vem sendo alvo de
questionamentos, inclusive nas redes sociais e salienta que no Seminário do
Sindicato, onde espera-se a presença de um considerável número de
associados, a mesma buscará com a melhor transparência possível o
esclarecimento destas questões. Martha informa os recém chegados
conselheiros, que frente a entraves, sendo o de maior repercussão o fato de
não estar sendo possível fazer a escritura do imóvel em nome do FAPS, tendo
em vista o cartório local, bem como o do interior do município alegar que
apesar do RPPS ter CNPJ o mesmo não possui personalidade jurídica,
buscou-se por alternativa, aprovada pelo conselho, a elaboração de Projeto de
Lei autorizando o município a adquirir o imóvel e destinando-o para uso
exclusivo do RPPS, tendo sido dada entrada do mesmo na Câmara de
Vereadores dia dezesseis de maio de dois mil e dezesseis, estando o FAPS no
aguardo. Martha aproveita e brevemente ressalta aos novos conselheiros que o
recurso utilizado para o pagamento desta aquisição é oriundo da taxa de
administração, ou seja, dois por cento do total da contribuição patronal
repassada pelo município. Dando sequência à reunião, Martha informa os
conselheiros sobre a auditoria prevista do Ministério da Previdência Social no
FAPS. Agendada para ter início no dia seis de junho do corrente ano, Martha
expõe aos membros sobre a importância desta, destacando a possibilidade de
haver apontamentos que servirão para o bom desempenho do fundo e diz ter
lembrança do mesmo nunca ter sido auditado antes. Na ocasião, a Presidente
também relembra o fato do Tribunal de Contas, sempre que vem auditar a
Prefeitura Municipal, questionar se especificamente o RPPS já teria passado
por este exame. Prosseguindo a reunião, a Presidente parte para a indicação
de sua vice neste conselho, conforme prevê a Lei Municipal nº 3.644, de 03 de
março de 2016, parágrafo 6º. Martha faz o convite à servidora Mariângela, que
o aceita, ficando os conselheiros de acordo. Martha descreve brevemente o
Planejamento Estratégico traçado para este ano, a qual cita: a regularização da
casa que sediará o FAPS (escritura e registro), licitação com finalidade de
contratação de profissional, a fim de elaborar as plantas e memoriais
descritivos necessários para a licitação de contratação de empresa para
realizar a reforma da casa, certificação dos novos membros do comitê de
investimentos (exigida pelo MPS), banner do FAPS (transparência) na página
da Prefeitura Municipal, iniciação de um grupo de trabalho visando analisar a
legislação, com vista a encaminhar Projeto de Lei a Câmara alterando a
concessão das pensões, criação de comissões dentro do CMP, revisão das
aposentadorias por invalidez (dando ênfase a hipótese de readaptação) e a
aquisição de um relógio ponto. É definido também o calendário das sessões
ordinárias do Conselho, entrando o grupo em consenso da terceira quarta-feira
de cada mês a princípio, sendo passível de alteração. Outra questão a ser
definida é com relação à reestruturação do comitê de investimentos, sendo de
suma importância a regularidade de reuniões deste. Martha detalha aos
conselheiros que a atual estrutura prevê que se tenham cinco membros e pede
auxílio ao grupo quanto há necessidade ou não de alteração deste número de
integrantes. Os conselheiros concordam que se mantenha a referida estrutura,
ficando acertado tomar as providências necessárias para recompor o mesmo, o
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qual encontra-se incompleto por motivo de pedido de exoneração de servidor
que integrava este, entre outros. Por fim, os conselheiros retomam a uma das
metas traçadas no planejamento do ano, que trata-se da aquisição de um
relógio ponto. O conselho resolve já aprovar nesta sessão a compra do
mesmo, destacando que não há necessidade de espera, uma vez que, a
presidente e as agentes administrativas do fundo vêm registrando seus
horários de expediente na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e que
brevemente necessitarão de relógio próprio na futura sede do FAPS, a fim de
que se mantenha a transparência. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 23 de maio de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Maurício Santana Soares (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Noeli Nornberg (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 06/ 2016
Aos vinte e dois dias, do mês de junho, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Reuniões do Sindicato dos Municipários de São
Lourenço do Sul - SIMUSSUL, situada á rua Júlio de Castilhos, nº 2189,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Leopoldina Beleia, Flávio Winter Holz, Cristiane de Souza A. Hax,
Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda O. Ludtke, Maria Luiza Teixeira
Colvara, Jocimar Freitas Forster, Cláudia Terezinha Moreira, juntamente com a
agente administrativa do FAPS Rejane Beatriz Fick Kath. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; justificativa da falta da
ata anterior; correspondência recebida e expedida; informes; assuntos
diversos. Verificado a existência de quorum, através da assinatura do livro de
presenças, a Presidente deu início à sessão justificando a falta da ata anterior.
Martha explica aos presentes que tendo em vista o fato da servidora
responsável por redigir as mesmas ter auxiliado na confecção dos slides a
serem apresentados no Seminário do SIMUSSUL, ocorrido no último dia três
de junho do corrente ano, bem como, a mesma ter entrado no gozo de suas
férias, a contar do dia seis de junho do corrente ano, não houve tempo hábil
para elaborá-la e enviá-la aos conselheiros, sendo que assim que se der o seu
retorno, a situação será normalizada. Dando prosseguimento à sessão passouse para a leitura da correspondência expedida, Memorando nº 027, de 24 de
maio de 2016, encaminhado ao Financeiro, apresentando os comprovantes de
diárias dos servidores que participaram do XIV Seminário Sul Brasileiro de
Previdência Pública, promovido pela AGIP, na cidade de Gramado, nos dias
16, 17 e 18 de maio do corrente ano; Memorando nº 028, de 30 de maio de
2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
solicitando o levantamento dos repasses das contribuições tanto da parte
patronal quanto a dos servidores da Câmara de Vereadores, desde outubro de
2011 até a presente data e outras providências; Memorando nº 029, de 31 de
maio de 2016, encaminhado ao Setor de Pessoal, comunicando a ausência de
páginas, bem como, da certidão do INSS, no processo de Inativação do Sr.
Aldino Bartz, enviado ao FAPS; Memorando nº 030, de 01 de junho de 2016,
enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as
guias de pagamento referente a décima parcela do Acordo de Parcelamento e
solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 031, de 01 de junho de 2016,
encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das diárias
das servidoras Martha Porto Petrucci e Rejane Beatriz Fick Kath, que irão
participar do Curso Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários
– Teoria e Prática de Comprev, promovido pela DPM nos dias 15 e 16 de junho
do corrente ano; Memorando nº 032, de 13 de junho de 2016, encaminhado a
Central de Compras, solicitando que seja anulado o empenho de nº 7208/2016,
uma vez que por um equivoco foi feita a requisição com o CNPJ errado;
Memorando nº 033, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao Gabinete da
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, solicitando que seja
indicado um servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com o
intuito de preencher três vagas que estão em aberto no comitê de
investimentos; Memorando nº 034, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao
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Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente,
solicitando que seja indicado um servidor desta Secretaria, para participar de
uma seleção com o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no
comitê de investimentos; Memorando nº 035, de 17 de junho de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo,
solicitando que seja indicado um servidor desta Secretaria, para participar de
uma seleção com o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no
comitê de investimentos; Memorando nº 036, de 17 de junho de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, solicitando que
seja indicado um servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com
o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no comitê de
investimentos; Memorando nº 037, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, solicitando que seja
indicado um servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com o
intuito de preencher três vagas que estão em aberto no comitê de
investimentos; Memorando nº 038, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Especial de Gabinete, solicitando que seja indicado um
servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com o intuito de
preencher três vagas que estão em aberto no comitê de investimentos;
Memorando nº 039, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao Gabinete do
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, solicitando que seja
indicado um servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com o
intuito de preencher três vagas que estão em aberto no comitê de
investimentos; Memorando nº 040, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando que
seja indicado um servidor desta Secretaria, para participar de uma seleção com
o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no comitê de
investimentos; Memorando nº 041, de 17 de junho de 2016, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação,
solicitando que seja indicado um servidor desta Secretaria, para participar de
uma seleção com o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no
comitê de investimentos; Memorando nº 042-A, de 17 de junho de 2016,
encaminhado ao Financeiro, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Rejane B. F. Kath, com relação à participação no Curso
Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários – Teoria e Prática
de Comprev, promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 15 e 16
de junho do corrente ano; Memorando nº 042, de 20 de junho de 2016,
encaminhado a Contabilidade, solicitando cópia dos documentos que estão
anexados ao empenho de nº 4135/2016, credor Jairo Scholl Costa, pagamento
efetuado em 04/04/2016; Memorando nº 043, de 20 de junho de 2016,
encaminhado a Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da
servidora Martha Porto Petrucci, com relação à participação no Curso
Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários – Teoria e Prática
de Comprev, promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 15 e 16
de junho do corrente ano; Ofício nº 011, de 01 de junho de 2016,
encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando a interferência do mesmo, para
que determine a quem de direito, prazo (não superior a 30 dias) para a
apresentação de cálculos requeridos pelo CMP a seis meses, prazo este
razoável para que se realizassem estes levantamentos e que ainda não se
obteve resposta. Terminada a leitura da correspondência expedida passou-se a
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da recebida, Memorando nº 229, de 25 de maio de 2016, enviado pelo Setor
de Pessoal, encaminhando processos de inativação, a fim de ser providenciada
a compensação previdenciária junto ao INSS; Memorando nº 371, de 13 de
junho de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de Administração,
encaminhando email recebido da FAMURS, o qual solicita que seja respondida
pesquisa referente ao RPPS, para que sejam tomadas devidas providências;
Memorando nº 394, de 20 de junho de 2016, enviado pela Secretaria
Municipal de Administração, indicando em resposta ao memorando FAPS nº
037/2016, a servidora Luciana Serpa Soares para compor o Comitê de
Investimentos; Memorando nº 328, de 22 de junho de 2016, enviado pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, indicando em resposta
ao memorando FAPS nº 034/2016, o servidor Lucas Mourão para compor o
Comitê de Investimentos; Ofício nº 003, de 31 de maio de 2016, encaminhado
pelo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Ética, Redação e Bem –
Estar Social da Câmara Municipal de São Lourenço do Sul, solicitando a
presença desta Presidente, em reunião a ser realizada no dia 06 de junho do
corrente ano, visando trazer esclarecimentos em relação ao Projeto de Lei nº
046/2016, que “Autoriza o Município a adquirir imóvel, e dá outras
providências”; Ofício nº 214, de 21 de junho de 2016, encaminhado pelo
Secretário Municipal de Administração, solicitando providências referente a
inativação da servidora Elsa Timm. Passando para o próximo ponto da pauta a
Presidente passou aos informes. O primeiro foi em relação a auditoria do
Ministério da Previdência Social no FAPS. Previamente agendada para ter
início no dia seis de junho do corrente ano, Martha trás para a visualização dos
conselheiros o Relatório de Auditoria Direta, bem como a Notificação de
Auditoria - Fiscal - NAF, contendo as irregularidades apontadas pelo auditor e
salienta conforme descrito na NAF nº 0116/2016, que o ente federativo terá
prazo de trinta dias, para apresentar impugnação a Secretaria de Políticas de
Previdência Social, sob pena de imediato registro das irregularidades no
CADPREV, resultando na suspensão da emissão da CRP. A presidente passa
então para o próximo informe, que se refere ao Cálculo Atuarial. Martha se diz
bastante preocupada em relação ao andamento do mesmo, ou seja, o prazo
máximo para envio expirou em trinta de junho do corrente ano, e conforme
informações obtidas pela mesma, o referido cálculo ainda está sendo
confeccionado pelo atuário da CEF e vem apresentando inconsistências, tendo
em vista a coleta de dados em diversos setores da Prefeitura Municipal e o
consequentemente cruzamento destes dados. A Presidente expõe previamente
sobre a importância do mesmo, como sendo uma ferramenta que permite que o
RPPS possa garantir e projetar as necessidades de receita e despesa ao longo
de toda a existência de seus segurados e desta forma, atingir seu fim, isto é,
garantir a manutenção dos benefícios tanto para os segurados quanto para os
seus dependentes, bem como, a manutenção do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP). Continuando com os informes foi colocado aos presentes
a aprovação da Lei de aquisição do imóvel que sediará o FAPS. A Presidente
intera o grupo que dada aprovação do Projeto de Lei nº 046/2016, que
“Autoriza o Município a adquirir imóvel, e dá outras providências”, se deu em
sessão do dia treze de junho do corrente ano, podendo-se com isso prosseguir
com o planejamento traçado, ou seja, providenciar os processos licitatórios
necessários para iniciar o quanto antes a reforma da casa. Dando sequência à
reunião, Martha traz aos conselheiros Demonstrativo dos Rendimentos do
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FAPS. Feito pela servidora do fundo Rejane, o demonstrativo trás de forma
clara os rendimentos referente aos meses de abril e maio para apresentação.
Prosseguindo a reunião, a Presidente informa, bem como mostra o folder, do
convite de participação no Curso RPPS: Fundamentos de Direito Administrativo
para a Gestão e Atuação dos Conselhos, promovido pelo IEM, nos dias 19 e 20
de julho do corrente ano, na cidade de Porto Alegre/RS, o qual está e as
agentes administrativas do fundo vieram a participar no ano de dois mil e
quinze, sendo o mesmo bastante produtivo. Martha pergunta se alguém dos
presentes teria o interesse de participar, confirmando presença os conselheiros
Cristiane de Souza A. Hax, Leopoldina Beleia, Maria Luiza Teixeira Colvara e
Mariângela Damasceno Ribeiro ficando acertado se tomar as providências
necessárias para efetuar as inscrições, diárias, bem como manter o contato.
Martha também informa que no próximo dia trinta de junho, tendo em vista a
aprovação deste conselho e a rapidez dos trâmites necessários, se dará a
instalação do relógio ponto na sala a qual o FAPS encontra-se provisoriamente
lotado. É tema também desta sessão a composição do Comitê Financeiro.
Conforme acertado na última reunião de se tomar providências quanto ao fato
de recompor o mesmo, o qual encontra-se incompleto, enviou-se memorando a
todas as Secretarias, solicitando a indicação de um servidor, impreterivelmente
até o dia 24 de junho do corrente ano, a fim de participar de uma seleção com
o intuito de preencher vagas em aberto no Comitê de Investimentos, sendo que
até a presente data, obteve-se pouco retorno de respostas e até mesmo de
algumas secretarias a informação que não há servidor para indicar. Sendo
assim, será encaminhado ao Prefeito Municipal, com a maior brevidade
possível, os nomes indicados pelas Secretarias para que o mesmo defina e
divulgue o Decreto de Nomeação da nova composição do comitê. Outra
questão levantada é com relação à definição sobre o Conselho Fiscal. Martha
sugere, tendo em vista o CMP estar sendo bastante atuante, ou seja, estar
também desempenhando por vezes este papel, bem como contar com número
de considerável de integrantes que provavelmente darão vencimento de
possíveis demandas, que se faça a extinção do referido conselho. Na ocasião,
os conselheiros concordam com a Presidente, ficando definido trazer a questão
junto ao grupo de trabalho, que estudará as alterações na legislação municipal,
e posterior encaminhamento de Ofício ao executivo. É tratada também a
questão da proposta de atualização do programa SICAP. Responsável por
fazer a projeção do cálculo das aposentadorias e pensões, o programa não
vem sendo atualizado a algum tempo, tendo como resultado cálculos
imprecisos, o que faz que o servidor responsável por executar determinada
tarefa o faça manualmente. O conselho após debate, aprova que se contrate a
atualização do descrito sistema, tendo em vista a precisão do mesmo e
otimização de tempo. Outra questão que já vem sendo aos poucos discutida é
com relação ao fato de regulamentar as revisões das aposentadorias por
invalidez, conforme prevê o Art. 53, da Lei Municipal nº 2749/2005. Martha,
mais uma vez, frisa a hipótese de readaptação em alguns casos, sugerindo que
se agende reunião com o Dr. Fernando Saalfeldt, com o intuito de começar a
se estruturar está questão, sendo a mesma aprovada pelos conselheiros. Por
fim, o conselheiro Jocimar sugere a alteração da data limite para o repasse da
contribuição previdenciária (patronal e servidores) da Câmara, em
conformidade com o Regime Geral, tendo em vista o fato da servidora
responsável por executar está tarefa demandar de diversas atribuições e não
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estar conseguindo obedecer os prazos, conforme já constatado pelo FAPS e
informado através de Ofício a Câmara, comunicando ainda que estará sendo
feito um levantamento dos anos anteriores para que caso seja necessário se
efetue as devidas correções. Martha deixa acertado que buscará se informar
sobre a legalidade do que foi proposto. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 22 de junho de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Flávio Winter Holz (Suplente)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Rejane Beatriz Fick Kath (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 07/ 2016
Aos vinte e sete dias, do mês de julho, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Reuniões do Sindicato dos Municipários de São
Lourenço do Sul - SIMUSSUL, situada á rua Júlio de Castilhos, nº 2189,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina Beleia, Cristiane de Souza A.
Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda O. Ludtke, Maria Luiza Teixeira
Colvara, Jocimar Freitas Forster, Alisson Jesus da Silva Ribeiro, juntamente
com a agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; aprovação e assinatura
das atas 05 e 06; correspondência recebida e expedida; Decreto Comitê
Investimentos; Grupo de Estudos Legislação Previdenciária; Relato dos
conselheiros com relação ao curso IEM; Contrato profissional para vistoria e
elaboração projeto reforma casa; Situação Anízia Pavão; Criação do Baner do
FAPS na página Prefeitura; assuntos diversos. Verificado a existência de
quorum, através da assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à
sessão colocando para aprovação e consequentemente coleta de assinaturas
as atas de nº 05 e de nº 06, dando prosseguimento à sessão passou-se para a
leitura da correspondência expedida, Memorando nº 044, de 29 de junho de
2016, encaminhado ao Financeiro, solicitando o pagamento antecipado das
diárias dos servidores que irão participar do Curso Regimes Próprios de
Previdência Social: Fundamentos de Direito Administrativo para a Gestão e
Atuação dos Conselhos, promovido pelo IEM nos dias 19 e 20 de julho do
corrente ano; Memorando nº 045, de 01 de julho de 2016, enviado ao
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as guias de
pagamento referente a décima primeira parcela do Acordo de Parcelamento e
solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 046, de 05 de julho de 2016,
encaminhado a Central de Compras, informando que a servidora Mara Virgínia
Antler, do Departamento Pessoal, será a fiscal do contrato de prestação de
serviço de manutenção de software com o Instituto de Estudos Municipais –
IEM; Memorando nº 047, de 06 de julho de 2016, encaminhado ao Gabinete
do Prefeito Municipal, informando que foi enviado memorando a cada
Secretaria solicitando a indicação de um servidor, para participar de uma
seleção com o intuito de preencher três vagas que estão em aberto no Comitê
de Investimentos e solicitando ainda que Vossa Excelência faça a escolha
destes três nomes (tendo em vista o envio das cópias dos memorandos
recebidos) ou se há interesse de indicar alguém para fazer parte e posterior
emissão de decreto; Memorando nº 048, de 19 de julho de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal, solicitando brevidade quanto
a apresentação dos cálculos referente ao acerto da diferença de valores dos
não contributivos; Memorando nº 049, de 26 de julho de 2016, encaminhado
ao Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando através
da equipe de roçada, a limpeza do jardim da casa adquirida pelo FAPS, tendo
em vista a energia elétrica ainda estar desligada, precisando o corte do capim
que se criou, ser feito com roçadeira a gasolina; Memorando nº 050, de 26 de
julho de 2016, encaminhado ao Gabinete da Secretária Municipal de
Planejamento e Meio Ambiente, solicitando através da equipe de meio
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ambiente (bióloga), vistoria no quintal do imóvel adquirido pelo FAPS, tendo em
vista a necessidade de ser limpa a referida área, fazendo à devida identificação
do que não pode ser retirado; Memorando nº 052, de 26 de julho de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando que
seja efetuado o repasse de valores ao FASS, referente aos planos de saúde e
odontológico dos inativos, pensionistas e afastados, impreterivelmente a partir
deste mês de julho de 2016; Memorando nº 053, de 26 de julho de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando
com a maior brevidade possível, comprovantes de depósitos efetuados pelo
município de Turuçú referente à parte patronal e a da servidora Elsa Timm, dos
seguintes meses: julho, setembro e dezembro de 2002, para podermos
certificar este tempo para sua aposentadoria; Ofício nº 012, de 21 de julho de
2016, encaminhado ao Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando
autorização para que a servidora Veranice Scheunemann integre um grupo de
trabalho, o qual terá como objetivo revisar e adequar a legislação
previdenciária municipal à legislação federal, salientando que o calendário das
reuniões será enviado posteriormente; Ofício nº 013, de 21 de julho de 2016,
encaminhado ao Presidente do SIMUSSUL, solicitando autorização para que a
servidora Mariângela Damasceno Ribeiro integre um grupo de trabalho, o qual
terá como objetivo revisar e adequar a legislação previdenciária municipal à
legislação federal, salientando que o calendário das reuniões será enviado
posteriormente. Terminada a leitura da correspondência expedida passou-se a
da recebida, Memorando nº 148, de 23 de junho de 2016, enviado pelo Setor
Financeiro, em resposta ao memorando FAPS nº 042/2016, encaminhando
cópia dos documentos que estão anexados ao empenho de nº 4135/2016,
credor Jairo Scholl Costa, pagamento efetuado em 04/04/2016; Memorando nº
100, de 24 de junho de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, indicando em resposta ao memorando FAPS nº 036/2016, o
servidor Luciano Macedo para compor o Comitê de Investimentos; Memorando
nº 222, de 04 de julho de 2016, enviado pelo Secretário de Turismo,
comunicando em resposta ao memorando FAPS nº 039/2016, que não possui
indicação para compor o Comitê de Investimentos; Memorando nº 323, de 05
de julho de 2016, enviado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social e Habitação, indicando em resposta ao memorando FAPS nº 041/2016,
a servidora Gisele de Caldas Souza para compor o Comitê de Investimentos;
Memorando nº 475, de 21 de julho de 2016, enviado pela Secretaria
Municipal de Administração, encaminhando cópia do Decreto nº 4.470, de 08
de julho de 2016, que nomeia os integrantes do Comitê Financeiro do FAPS;
Convite, de 14 de julho de 2016, encaminhado pelo Presidente da Associação
Gaúcha de Instituições de Previdência Pública, convidando para participar da
Assembléia Geral 001/2016, no dia 28 de julho de 2016, às 17hs, na cidade de
Parobé/RS; Ofício nº 205, de 22 de julho de 2016, encaminhado pelo
Presidente da Câmara de Vereadores, em resposta ao Ofício FAPS nº
012/2016, autorizando que a servidora Veranice Scheunemann integre o grupo
de trabalho que revisará e adequará a legislação previdenciária municipal à
legislação federal. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente
passou aos informes. O primeiro foi em relação à emissão do Decreto que
nomeia os novos integrantes do Comitê de investimentos do FAPS. Martha diz
aos presentes que conforme acordado na última reunião, encaminhou-se ao
Prefeito Municipal, os nomes indicados pelas Secretarias para que o mesmo
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definisse e divulgasse o Decreto de Nomeação da nova composição do comitê,
ficando assim decidido: Fabiano Bosembecker, Luciana Serpa Soares, Daiana
Vitola G. Medeiros, Veranice Scheunemann e Lucas Mourão. A Presidente
informa que o próximo passo consistirá na convocação dos mesmos para uma
reunião, a fim de que seja eleito o Presidente e o Secretário e se de a
retomada aos trabalhos deste Comitê. A presidente passa então para o
próximo informe, que se refere ao Grupo de Estudos que revisará e adequará a
legislação previdenciária municipal à legislação federal. Martha diz já ter
entrado em contato com as áreas que se pretende ter representantes para
integrar este grupo (Executivo, Legislativo e Sindicato Municipal), estando o
FAPS aguardando o retorno das autorizações de liberação das chefias destes
servidores e a posterior emissão de Decreto. Continuando com os informes,
Martha abre espaço para o relato dos conselheiros com relação ao Curso do
IEM. O mesmo que abordava a temática Regimes Próprios de Previdência
Social: Fundamentos de Direito Administrativo para a Gestão e Atuação dos
Conselhos, recebeu a total aprovação dos conselheiros. Dando sequência à
reunião, Martha traz aos presentes o fato de já estar sendo tomadas
providências no que se refere ao contrato profissional para vistoria e
elaboração do projeto de reforma da casa que sediará o FAPS. Prosseguindo a
reunião, a Presidente entra na questão referente à situação da Sra. Anízia
Pavão. Martha intera brevemente os novos conselheiros, o fato de que a
referida aposentada veio a falecer em jan/2005 e pela falta de parentes para
comunicar o ocorrido, culminou no fato de se prosseguir efetuando o depósito
de seu benefício de 2005 até 2010, na agência bancária do Banrisul em Rio
Grande, cidade onde está residia, tendo o FAPS o direito de resgatar estes
valores (judicialmente), que até então permaneceu imobilizado. Martha diz que
a cobrança quanto à tomada das devidas providências já foi feita por mais de
uma vez ao executivo, sendo que na mais recente obteve-se a informação de
que o processo está em andamento na Comarca de São Lourenço do Sul,
ocorrendo, porém algumas divergências que já estão sendo devidamente
apuradas. Martha também informa que foi dado início ao processo de criação
do baner do FAPS na página da Prefeitura. A Presidente comunica o fato da
mesma, junto com uma das agentes administrativas do FAPS, terem ido a uma
breve reunião com o chefe do departamento de comunicação da prefeitura e
parte de sua equipe, a fim de expor e debater o que se pretende, entre outros,
sendo que a atual situação está sendo o levantamento dos dados, que com a
maior brevidade possível será levado a este departamento, afim de que se
comece a estruturação. É tema também desta sessão, a autorização do
Conselho para enviar ofício ao Executivo solicitando documentos que deverão
acompanhar os levantamentos referentes ao repasse do FAPS ao Município
(correspondente a valores retidos sobre a folha de pagamento do RPPS,
referente aos planos de saúde e odontológico dos inativos, pensionistas e
afastados, os quais estavam sendo repassados ao FASS pelo Tesouro
Municipal ao invés do RPPS), a fim de possamos fazer a análise do acerto de
contas. O conselho após debate autoriza a medida. Por fim, a Presidente
convida os novos conselheiros, bem como os antigos que se mantiveram nesta
nova composição, para visitar a casa adquirida pelo FAPS, tendo, portanto a
maioria se deslocado até o referido local. Nada mais havendo a tratar, lavrouse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
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São Lourenço do Sul, 27 de julho de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Alisson Jesus da Silva Ribeiro (Suplente)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 08/ 2016
Aos três dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, na Sala de Reuniões do Sindicato dos Municipários de São Lourenço do
Sul - SIMUSSUL, situada á rua Júlio de Castilhos, nº 2189, reuniram-se em
sessão extraordinária, os seguintes membros do Conselho Municipal de
Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto Petrucci, Flávio
Winter Holz, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda O. Ludtke, Maria Luiza
Teixeira Colvara, Jocimar Freitas Forster, Cristiane Bueno Nunes Russo,
Cláudia Terezinha Moreira, juntamente com a agente administrativa do FAPS
Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar
sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro
de presenças; análise e aprovação do acerto de valores entre o Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor para com a Municipalidade
(correspondente a valores retidos sobre a folha de pagamento do RPPS,
referente aos planos de saúde e odontológico dos inativos, pensionistas e
afastados, os quais estavam sendo repassados ao FASS pelo Tesouro
Municipal ao invés do RPPS) e entre a Municipalidade para com o Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor (correspondente a diferença dos inativos
não contributivos, apurada em sindicância, uma vez constatado que estava
sendo repassado pelo município o valor líquido ao invés do bruto ao fundo e
empenhos em aberto referentes à contribuição patronal), que passam a ser
discriminados, conforme relatórios requeridos e recebidos da Secretaria
Municipal da Fazenda, atualizados em 03/08/2016, juros Legais de 1,000000%
ao mês, sobre o valor corrigido, sem capitalização: Repasse FAPS para o
Município: Plano Financeiro (Período Junho/2011 à Junho/2016): Jun/2011
à Dez/2011 – 279.376,11; Jan/2012 à Dez/2012 – 483.970,32; Jan/2013 à
Dez/2013 – 509.272,58; Jan/2014 à Dez/2014 – 506.741,80; Jan/2015 à
Dez/2015 – 500.506,19; Jan/2016 à Jun/2016 – 228.841,28 TOTAL:
2.508.708,28. Plano Previdenciário (Período Abril/2013 à Junho/2016):
Abr/2013 à Dez/2013 – 5.262,27; Jan/2014 à Dez/2014 – 9.949,84; Jan/2015 à
Dez/2015 – 10.261,83; Jan/2016 à Jun/2016 – 5.398,38 TOTAL: 30.872,32.
SOMATÓRIO PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO:
2.539.580,60. Repasse Município para o FAPS: Empenhos em aberto
referentes à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Plano Financeiro (Períodos
Agosto/2015 à Dezembro/2015 e Fevereiro/2016 à Junho/2016) TOTAL:
2.359.890,58.
Plano
Previdenciário
(Períodos
Agosto/2015
à
Dezembro/2015 e Fevereiro/2016 à Junho/2016) TOTAL: 1.089.198,56.
Diferença dos INATIVOS NÃO CONTRIBUTIVOS, conforme apurado em
sindicância - (Períodos Abril/2013 à Novembro/2013; Janeiro/2014 à
Dezembro/2014 + 13º Salário/2014 e Janeiro/2015 à Abril/2015) TOTAL:
565.112,47.
SOMATÓRIO
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
(PLANO
FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO) E INATIVOS NÃO
CONTRIBUTIVOS: 4.014.201,61. Calculando-se a diferença entre o que o
Município deve repassar ao FAPS e o que o FAPS deve repassar ao Município,
chega-se a um montante de 1.474.621,01, que o Município ainda fica devedor.
Martha então informa, bem como trás aos conselheiros, Ofício nº 28, de 02 de
agosto de 2016, recebido do Prefeito Municipal, que sendo sabedor desta
diferença, solicita que o saldo devedor da contribuição patronal (Período
Março/2016 à Junho/2016) seja feito em acordo de parcelamento em 18 vezes.
Os conselheiros após debate e criteriosa análise dos relatórios, aceitam o
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solicitado, chegando-se a 18 parcelas de 81.923,39. Por fim, a Presidente
deixa claro, mais uma vez aos conselheiros, que tais dívidas foram contraídas,
primeiramente do FAPS para com a Municipalidade, em decorrência do setor
de contabilidade não ter identificado anteriormente o equívoco. Já a dívida da
municipalidade para com o FAPS é uma em decorrência de um outro equívoco
na forma de cálculo dos valores dos não contributivos e o outro parcelas em
aberto ( parte patronal) justificado pelo Executivo que é em consequência da
atual conjuntura do país, tendo o Prefeito optado em dar prioridade em honrar
com a folha de pagamento dos servidores. Nada mais havendo a tratar, lavrouse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 03 de agosto de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Flávio Winter Holz (Suplente)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Forster (Titular)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 09/ 2016
Aos dezessete dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Reuniões do Sindicato dos Municipários de São
Lourenço do Sul - SIMUSSUL, situada á rua Júlio de Castilhos, nº 2189,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Maurício Santana Soares, Cristiane de
Souza A. Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda O. Ludtke, Maria Luiza
Teixeira Colvara, Cristiane Bueno Nunes Russo, Cláudia Terezinha Moreira,
juntamente com a agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; aprovação e
assinatura das atas 07 e 08; correspondência recebida e expedida; Curso
AGIP; Comprovação dos Repasses do Executivo e o Parcelamento; Escritura
da Casa; Transparência nas Informações; Regularização do FASS; Banner;
assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da assinatura do
livro de presenças, a Presidente deu início à sessão colocando para aprovação
e consequentemente coleta de assinaturas as atas de nº 07 e de nº 08, dando
prosseguimento à sessão passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 054, de 28 de julho de 2016, encaminhado ao
Financeiro, apresentando os comprovantes de diárias dos servidores que
participaram do Curso Regimes Próprios de Previdência Social: Fundamentos
de Direito Administrativo para a Gestão e Atuação dos Conselhos, promovido
pelo IEM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 19 e 20 de julho do corrente ano;
Memorando nº 055, de 01 de agosto de 2016, enviado ao Gabinete do
Secretário Municipal da Fazenda, fazendo solicitações com relação ao acerto
de valores entre FAPS e Municipalidade; Memorando nº 056, de 01 de agosto
de 2016, enviado ao Gabinete do Prefeito Municipal, fazendo solicitações com
relação ao acerto de valores entre FAPS e Municipalidade; Memorando nº
057, de 01 de agosto de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal
de Administração, fazendo solicitações com relação ao acerto de valores entre
FAPS e Municipalidade; Memorando nº 058, de 01 de agosto de 2016,
enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando as
guias de pagamento referente a décima segunda parcela do Acordo de
Parcelamento e solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o
respectivo comprovante de pagamento; Memorando nº 059, de 03 de agosto
de 2016, enviado ao Departamento Pessoal, solicitando relatórios referentes às
retenções do FASS, plano financeiro e previdenciário, dos seguintes períodos:
abril a dezembro de 2013, todo 2014, todo 2015 e janeiro a junho de 2016,
devido a necessidade de conferência de valores a serem repassados do FAPS
ao Município; Memorando nº 060, de 15 de agosto de 2016, enviado ao
Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente,
informando o calendário de reuniões do Comitê de Investimentos e solicitando
ainda a autorização para que o servidor Lucas Mourão, membro deste, se faça
presente; Memorando nº 061, de 16 de agosto de 2016, enviado ao
Departamento de Pessoal, solicitando que a cada comunicado de falecimento
de inativo ou pensionista, cada aposentadoria concedida e que após a
homologação de cada aposentadoria que tenha utilizado tempo do RGPS, seja
repassada estas informações ao FAPS, entre outras providências; Memorando
nº 062, de 17 de agosto de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário
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Municipal de Administração, indicando em resposta aos memorandos SMA nº
011/16 e nº 510/16, a servidora Mariângela Damasceno Ribeiro para integrar o
Grupo de Trabalho para estudo da reforma da legislação referente aos cargos
em comissão e funções gratificadas; Documento, de 04 de agosto de 2016,
enviado ao Secretário Municipal da Fazenda - Contabilidade, fazendo
solicitações com relação ao acerto de valores entre FAPS e Municipalidade;
Ofício nº 014, de 16 de agosto de 2016, encaminhado ao Gerente do Banco
do Brasil, solicitando a esta Instituição Financeira, senha para acesso on-line
aos extratos bancários das contas que o FAPS possui nesta agência bancária,
bem como qual(is) procedimento(s) a serem adotados; Ofício nº 015, de 16 de
agosto de 2016, encaminhado ao Gerente do Banco Banrisul, solicitando a
esta Instituição Financeira, senha para acesso on-line aos extratos bancários
das contas que o FAPS possui nesta agência bancária, bem como qual(is)
procedimento(s) a serem adotados. Terminada a leitura da correspondência
expedida passou-se a da recebida, Memorando nº 698, de 02 de agosto de
2016, enviado pela Secretaria da Fazenda, em resposta ao memorando FAPS
nº 055/2016, encaminhando planilhas com os cálculos solicitados; Memorando
nº 061, de 03 de agosto de 2016, enviado pela Comissão Especial de
Avaliação do Estágio Probatório, encaminhando para avaliação e posterior
devolução, pasta com o boletim de nº 10/2016, da servidora Rejane Beatriz
Fick Kath, referente ao período de 29.04.2016 à 27.07.2016; Memorando nº
062, de 03 de agosto de 2016, enviado pela Comissão Especial de Avaliação
do Estágio Probatório, encaminhando para avaliação e posterior devolução,
pasta com o boletim de nº 05/2016, da servidora Talita Brito da Silveira,
referente ao período de 24.04.2016 à 22.07.2016; Memorando nº 011, de 11
de agosto de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de Administração,
solicitando a indicação de um servidor do C.M.P., para integrar o Grupo de
Trabalho para Estudo da Reforma da Legislação referente ao Plano de
Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais, conforme
Decreto nº 4.484 de 05.08.2016 e informando ainda que o servidor indicado,
deverá comparecer em Reunião a ser realizada no dia 18.08.2016, às 14
horas, no Gabinete do Sr. Prefeito; Memorando nº 510, de 17 de agosto de
2016, enviado pela Secretaria Municipal de Administração, encaminhando
cópia do Decreto nº 4.488 de 16.08.2016, o qual institui grupo de trabalho para
estudo da reforma da legislação referente aos cargos em comissão e funções
gratificadas. Informa ainda que o Decreto citado substitui o Decreto nº
4.484/2016; Ofício nº 074, de 28 de julho de 2016, encaminhado pelo
Presidente do SIMUSSUL, em resposta ao Ofício FAPS nº 013/2016,
autorizando que a servidora Mariângela Damasceno Ribeiro integre o grupo de
trabalho que revisará e adequará a legislação previdenciária municipal à
legislação federal; Ofício nº 074, de 28 de julho de 2016, encaminhado pelo
Presidente do SIMUSSUL, em resposta ao Ofício FAPS nº 013/2016,
autorizando que a servidora Mariângela Damasceno Ribeiro integre o grupo de
trabalho que revisará e adequará a legislação previdenciária municipal à
legislação federal; Ofício nº 252, de 28 de julho de 2016, enviado pelo
Secretário Municipal de Administração, informando a conclusão da Sindicância
nº 02/2016, que apurou o erro de procedimento nos valores repassados ao
FASS e encaminhando ainda o Relatório da Comissão, bem como o Relatório
de Atualização de Valores, para providências quanto aos acertos contábeis
entre as partes envolvidas; Ofício nº 254, de 01 de agosto de 2016, enviado
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pelo Secretário Municipal de Administração, informando a conclusão da
Sindicância nº 28/2016, que apurou o erro de procedimento nos valores
repassados ao FAPS e encaminhando ainda cópia da mesma, bem como o
Relatório de Atualização de Valores, para providências quanto aos acertos
contábeis entre as partes envolvidas; Ofício nº 28, de 02 de agosto de 2016,
enviado pelo Prefeito Municipal, em resposta ao memorando FAPS nº
055/2016, informando os termos do acordo de acerto de valores entre FAPS e
Municipalidade; Solicitação de Ressarcimento de Passagens, de 11 de
agosto de 2016, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao reembolso
do mesmo e da servidora Noemi C. Moreira (somente trecho ida), com relação
a participação em evento promovido pelo Banco do Brasil e Reunião do
Comitê de Investimentos/CSM, na cidade de Porto Alegre, respectivamente nos
dias 09 e 10 de agosto do corrente ano. Passando para o próximo ponto da
pauta a Presidente passou aos informes. O primeiro foi em relação ao convite
recebido de participação na atividade técnica os impactos e reflexos da
proposta de reforma da previdência e as novas exigências dos RPPS a partir
da extinção do “MPS”, promovida pela AGIP, na cidade de Porto Alegre, nos
dias 12 e 13 de setembro. Martha solicita que os presentes manifestem-se
quanto à intenção de participar, para que se possa providenciar as tratativas
como inscrições, diárias e etc. Na ocasião, confirmam presença os
conselheiros Mariângela, Maria Luiza e Martha, ficando acertado que se outros
membros tiverem o interesse em participar, dêem o retorno até o dia
26.08.2016. A presidente passa então para o próximo informe, que se refere à
comprovação dos repasses do executivo e o parcelamento. Martha traz para a
visualização dos conselheiros, os documentos comprobatórios da efetivação
dos referidos acertos de valores acordados na última sessão (comprovantes
repasses e prévia do acordo de parcelamento) e informa o fato de ter sido
solicitado pelo executivo, à inclusão do mês de agosto no parcelamento. Os
presentes após debate aceitam o solicitado, tendo, portanto que aguardar o
fechamento do referido mês, para obter o valor. A presidente salienta ainda,
que toda a documentação envolvendo o acerto de valores, encontra-se
disponível no FAPS, para todos os servidores que desejarem visualizar.
Continuando com os informes, Martha entra na questão referente à escritura da
casa. A Presidente comunica que provavelmente na quarta ou quinta feira da
próxima semana, será possível fazer a escrituração, estando o FAPS apenas
no aguardo de uma certidão negativa, que ficará pronta na próxima segunda
feira. Dando sequência à reunião, Martha traz para a pauta a questão da
transparência nas informações. A Presidente solicita que todos, na posição de
membros deste conselho, repassem as informações conforme o que foi tratado
nas sessões, e que em caso de possíveis equívocos na obtenção das mesmas,
que procurem enquanto colegas esclarecê-las, não só nas sessões estipuladas
em calendário, como também na ida a sede provisória do FAPS, contato
telefônico, etc. É tema também desta sessão, a regularização do FASS. A
Presidente informa o fato deste mês já ter sido depositado para o FASS o
repasse. Martha também informa que já foi entregue ao Departamento de
Comunicação da Prefeitura, na última segunda feira, os dados a serem
colocados no baner do FAPS. Por fim, a Presidente abre votação para a
indicação de um integrante deste conselho, para compor, conforme solicitado
em memorando da Secretaria Municipal de Administração, um grupo de
trabalho para estudo da reforma da legislação referente aos cargos em
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comissão e funções gratificadas. Após debate, por unanimidade, é escolhida a
conselheira Mariângela, que aceita representar o C.M.P. no referido grupo de
trabalho. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 17 de agosto de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Maurício Santana Soares (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 10/ 2016
Aos vinte e um dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Licitações, situada á rua Coronel Alfredo Born, nº
202, reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina Beleia, Maurício Santana
Soares, Cristiane de Souza A. Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda
O. Ludtke, Maria Luiza Teixeira Colvara, Cláudia Terezinha Moreira,
juntamente com a agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; aprovação e
assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida;
Informes; assuntos diversos. Verificado a existência de quorum, através da
assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à sessão colocando
para aprovação e consequentemente coleta de assinaturas a ata da reunião
anterior, dando prosseguimento à sessão passou-se para a leitura da
correspondência expedida, Memorando nº 063, de 18 de agosto de 2016,
encaminhado ao Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento e Meio
Ambiente, informando a data da reunião do Comitê de Investimentos do mês
de setembro, bem como, o calendário de sessões ordinárias do Conselho
Municipal de Previdência, tendo em vista possuírem integrantes desta
Secretaria; Memorando nº 064, de 23 de agosto de 2016, encaminhado ao
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, solicitando a liberação de
acesso para o internet banking nos bancos (Banrisul, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal), ao usuário Rejane, possibilitando assim acesso aos
extratos do FAPS; Memorando nº 065, de 01 de setembro de 2016,
encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando a
emissão do subempenho nº 02, referente ao empenho global nº 8725/2014,
para fins de providenciar o restante do pagamento do imóvel adquirido pelo
FAPS; Memorando nº 066, de 14 de setembro de 2016, encaminhado a
Contabilidade, apresentando os comprovantes de diárias da servidora Martha
Porto Petrucci, com relação à participação na atividade técnica os impactos e
reflexos da proposta de reforma da previdência e as novas exigências dos
RPPS a partir da extinção do “MPS”, promovida pela AGIP, na cidade de Porto
Alegre, nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano; Memorando nº 067, de
14 de setembro de 2016, encaminhado a Contabilidade, apresentando os
comprovantes de diárias da servidora Rejane Beatriz Fick Kath, com relação à
participação na atividade técnica os impactos e reflexos da proposta de reforma
da previdência e as novas exigências dos RPPS a partir da extinção do “MPS”,
promovida pela AGIP, na cidade de Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de setembro
do corrente ano; Ofício nº 016, de 18 de agosto de 2016, encaminhado ao
Gerente da Caixa Econômica Federal, solicitando a esta Instituição Financeira,
senha para acesso on-line aos extratos bancários das contas que o FAPS
possui nesta agência bancária, bem como qual(is) procedimento(s) a serem
adotados; Ofício nº 279, de 30 de agosto de 2016, encaminhado ao Gerente
do Banco do Brasil, solicitando os extratos das contas aplicação e corrente que
o FAPS possui nesta agência bancária, referente ao mês de agosto; Ofício nº
017, de 08 de setembro de 2016, encaminhado ao Gerente do Banco do
Brasil, autorizando que seja fornecida senha apenas para consulta a extratos
das contas dos FAPS (corrente e investimentos) para os seguintes servidores
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da Prefeitura Municipal: Daiana V. Garcia Medeiros- Secretária Adjunta da
Fazenda, Simone Hax Amaral- responsável pela conciliação bancária e Eliéser
Damé- responsável pelo pagamento de fornecedores via online; Declaração,
de 15 de setembro de 2016, enviada a Chefe do Departamento Pessoal,
certificando que houve contribuição previdenciária da servidora Elsa Timm,
para o FAPS do Município de São Lourenço do Sul (patronal e servidor),
durante o período que esteve cedida para o Município de Turuçú, embasada na
documentação comprobatória enviada pelo Município de Turuçú (extratos).
Terminada a leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida,
Memorando Circular nº 012, de 18 de agosto de 2016, enviado pela
Secretaria Municipal de Administração, em retificação ao memorando circular
nº 11/2016, encaminhando cópia do Decreto nº 4.488, de 16.08.2016, que
revoga o Decreto nº 4.484, bem como, solicitando que seja indicado um
servidor do C.M.P., para integrar o Grupo de Trabalho para Estudo da Reforma
da Legislação referente aos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas e
informando ainda que o servidor indicado, deverá comparecer em Reunião a
ser realizada no dia 24.08.2016, às 15 horas, no Gabinete do Sr. Prefeito;
Memorando nº 361, de 19 de agosto de 2016, enviado pelo Setor de Pessoal,
encaminhando processos de inativação, a fim de ser providenciada a
compensação previdenciária junto ao INSS; Memorando nº 521, de 24 de
agosto de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de Administração,
informando que em virtude de uma falha do sistema GP, os valores referentes
ao consignado Banrisul e ao FAPS não foram corretamente descontados dos
servidores que receberam férias no mês de agosto do corrente ano, tendo já
sido tomadas as devidas providências; Memorando nº 382, de 31 de agosto
de 2016, enviado pelo Setor de Pessoal, em resposta ao memorando FAPS nº
61/2016, encaminhando os formulários de recadastramento dos servidores
inativados a partir de agosto de 2015, a fim de possibilitar o cadastro de dados
para a prova de vida, bem como informando que se encontra disponível um lote
de processos de inativação para providenciar a compensação previdenciária;
Memorando Circular nº 013, de 06 de setembro de 2016, enviado pela
Comissão de Sindicância e PAD, solicitando que as Secretarias Municipais
sejam advertidas, na figura de seus Secretários, que o não comparecimento as
intimações recebidas, nos dias e hora convocados, representam falta grave,
puníveis com consequente abertura de processo para fim de
responsabilizações, entre outras informações; Memorando nº 870, de 09 de
setembro de 2016, enviado pela Secretaria da Fazenda, encaminhando cópia
do memorando SMF/Contador nº 085/2016, o qual informa que devido ao
problema ocorrido no sistema PRONIM nos dias 05 e 06.09.2016, não será
repassado ao RPPS o valor que seria pago na presente data 09.09.2016, bem
como informando que o mesmo será repassado assim que o problema for
solucionado pelo técnico da Empresa Dueto Tecnologia (já agendada);
Memorando nº 086, de 09 de setembro de 2016, enviado pela Secretaria da
Fazenda, em resposta ao memorando FAPS nº 53/2016, encaminhando cópia
dos extratos da conta corrente, correspondente ao período de julho a dezembro
de 2002, referente ao depósito da parte patronal e da servidora Elsa Timm,
efetuado pelo Município de Turuçu, os quais comprovam o crédito da referida
receita para com o período solicitado. Passando para o próximo ponto da pauta
a Presidente passou aos informes. O primeiro foi em relação ao parcelamento.
Martha comunica aos conselheiros o fato de já ter sido encaminhado o referido
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acordo, no site do Ministério da Previdência, estando o FAPS no aguardo da
homologação. Brevemente, Martha também informa já ter sido feita a escritura
da casa, estando à mesma no cartório para registro. Dando sequência à
reunião, a Presidente sugere que se faça uma votação para a escolha dos
arquitetos e engenheiros, para elaborar as plantas e memoriais descritivos
necessários para a licitação de contratação de empresa para realizar a reforma
da casa. Sugestão aceita, Martha então distribui cópias para cada um dos
conselheiros, da lista de arquitetos e engenheiros lourencianos, requerida e
disponibilizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e
propõe que se proceda da seguinte forma, que cada conselheiro em posse
individualizada da lista, marque seis nomes, a fim de que se fique com margem
de mais três nomes, se porventura algum dos três primeiros colocados não
aceitar fornecer o orçamento. Após a contagem dos votos, ficam classificadas
em 1º lugar Aline Vilela, 2º lugar Cristiane Corrêa, 3º lugar Mayara Martins
Vieira, 4º lugar Dulcina da Rosa, 5º lugar Juliana Martins e 6º lugar Cínara da
Costa Saalfeld. É tema também desta sessão, a aprovação do projeto de
necessidades para anexar ao orçamento. A Presidente expõe um breve esboço
feito pela mesma em conjunto com as agentes administrativas do fundo,
detalhando os possíveis departamentos a serem alocados em cada repartição,
recepção, setor administrativo, sala de reuniões, entre outros. Os conselheiros
após debate aprovam as sugestões. Por fim, Martha deixa acertado que na
data subsequente a desta sessão, entrará em contato com os três primeiros
arquitetos e engenheiros classificados. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 21 de setembro de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Maurício Santana Soares (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 11/ 2016
Aos dezenove dias, do mês de outubro, do ano de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas, na Sala de Licitações, situada á rua Coronel Alfredo Born, nº
202, reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Maurício Santana Soares, Mariângela
Damasceno Ribeiro, Romilda O. Ludtke, Maria Luiza Teixeira Colvara, Jocimar
Freitas Förster, Cristiane Bueno Nunes Russo, Cláudia Terezinha Moreira,
juntamente com a agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os
conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que
constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; aprovação e
assinatura da ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida;
Relato dos Orçamentos para Elaboração dos Projetos de Reforma da Casa;
Data do Curso Preparatório para o Exame da CGRPPS/CPA10, Implantação
do Banner do FAPS na Página da Prefeitura, assuntos diversos. Verificado a
existência de quorum, através da assinatura do livro de presenças, a
Presidente deu início à sessão colocando para aprovação e consequentemente
coleta de assinaturas a ata da reunião anterior, dando prosseguimento à
sessão passou-se para a leitura da correspondência expedida, Memorando nº
068, de 22 de setembro de 2016, encaminhado ao Financeiro, solicitando que
seja anulado parte do empenho nº 8554/2016, uma vez que o servidor Maurício
Santana Soares viajou somente na data do curso e não no dia anterior, tendo o
mesmo devolvido o valor da pernoite R$ 191,68, o qual deverá ser deduzido do
empenho; Memorando nº 069, de 26 de setembro de 2016, encaminhado ao
Financeiro, apresentando os comprovantes de diárias dos servidores que
participaram da Atividade Técnica, promovida pela AGIP, na cidade de Porto
Alegre, nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano; Memorando nº 070, de
06 de outubro de 2016, encaminhado a Comissão de Sindicância e PAD,
solicitando, tendo em vista o envolvimento direto do FAPS nos Processos de
Sindicância nºs 02/2016 e 28/2016, cópia integral dos mesmos para que sejam
arquivados junto a documentação deste Conselho; Memorando nº 071, de 06
de outubro de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo, solicitando a possibilidade de conseguir uma equipe de
servidores para efetuarem uma limpeza no quintal da casa adquirida pelo
FAPS; Memorando nº 072, de 06 de outubro de 2016, enviado ao Gabinete
do Secretário Municipal da Fazenda, encaminhando o Relatório do Acordo de
Parcelamento 546 (previdenciário) e 547 (financeiro), para que sejam
verificadas as diferenças entre valor da parcela e valor pago, referente à
atualização das parcelas; Memorando nº 072A, de 07 de outubro de 2016,
enviado ao Setor de Patrimônio, encaminhando os documentos originais
referentes a aquisição de um imóvel pelo Município de São Lourenço do Sul,
para uso exclusivo do FAPS (Escritura Pública de Venda e Compra, Registro
de Imóveis e Procuração); Memorando nº 073, de 10 de outubro de 2016,
enviado ao Setor de Pessoal, encaminhando formulários de recadastramento
de aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS do Município, para ser
lançado na base de dados da Prefeitura; Memorando nº 074, de 10 de
outubro de 2016, enviado para Grupo de Trabalho, cientificando os integrantes
do agendamento da primeira reunião; Memorando nº 075, de 10 de outubro
de 2016, encaminhado a Contabilidade, solicitando o remanejo de valores de
contas tendo em vista a insuficiência de saldo para empenhar; Memorando nº
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076, de 17 de outubro de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário
Municipal da Fazenda, solicitando, assim que estiver disponível, cópia do
orçamento 2017 para apreciação e aprovação do C.M.P., antes que seja
encaminhado a Câmara de Vereadores; Memorando nº 077, de 18 de
outubro de 2016, enviado ao Auditor João Neutzling Jr., em resposta a
Requisição de Documentos e Informações Nº J-1; Ofício nº 018, de 07 de
outubro de 2016, encaminhado a Secretaria da Previdência Social, solicitando
a inativação das regras de batimento (01.a) do DIPR, nos meses junho e julho
de 2015, tendo em vista que o referido valor está incluído nos Acordos de
Parcelamento (00546/2015 e 00547/2015). Terminada a leitura da
correspondência expedida passou-se a da recebida, Memorando nº 610, de
11 de outubro de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de Administração,
em atenção ao memorando FAPS nº 070/2016, informando que a presente
solicitação deverá ser requerida ao Sr. Prefeito Municipal; Requisição de
Documento(s) e/ou Informação(ões) nº J-1, de outubro de 2016, enviada
pelo Auditor Público Externo João Neutzling Jr.; Memorando nº 097, de 19 de
outubro de 2016, enviado pela Secretaria da Fazenda, em resposta ao
memorando FAPS nº 028/2016, encaminhando a planilha de repasses de
contribuições da parte patronal e dos servidores da Câmara de Vereadores e
também o cálculo de atualização das parcelas que foram pagas com data
posterior. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente passou aos
informes. O primeiro foi em relação ao relato dos orçamentos para elaboração
dos projetos de reforma da casa. Martha informa aos conselheiros, que
conforme o acordado na última sessão entrou em contato com os três primeiros
arquitetos e engenheiros classificados, sendo que somente a profissional
Mayara Martins Vieira aceitou fornecer o orçamento, tendo os outros dois
alegado, um que trabalha somente com design de interiores e o outro que não
teria interesse em participar do processo. Martha diz então ter dado sequência
à busca pelos outros dois orçamentos, recorrendo à margem que se deixou na
última sessão de mais três nomes, sendo que novamente somente um
profissional aceitou fornecer o orçamento, a arquiteta Cínara da Costa Saalfeld,
que fez breve visita na casa. Martha então sugere, tendo em vista ainda estar
faltando um orçamento, que em posse novamente da lista dos arquitetos e
engenheiros lourencianos, os conselheiros escolham mais três nomes, bem
como, que se mudem as condições de pagamento, ou seja, na solicitação de
orçamento anterior onde estava estipulado 50% quando da entrada dos
projetos na Seplama e Corpo de Bombeiros e os 50 % restantes quando da
aprovação dos projetos nos órgãos competentes, que se passe para 70% e
30% respectivamente, tendo em vista a mesma ter percebido que os arquitetos
e engenheiros não estão demonstrando interesse possivelmente frente a está
alocação dos percentuais. Colocada em votação a sugestão, os conselheiros a
aprovam, tendo os mesmos escolhido os nomes Mariana Carvalho Wienke,
William e Lucas Alves Quevedo, para compor o novo trio de profissionais a
entrarmos em contato. Fica, portanto acertado na data subsequente a desta
sessão procurá-los. Dando sequência à reunião, a Presidente comunica o
agendamento da data do curso preparatório para o exame da
CGRPPS/CPA10. Martha faz o convite aos conselheiros explicando que o
mesmo será nos mesmos moldes do ministrado em 2015, ou seja, se dará à
vinda do Senhor Alexandre, consultor da Empresa Premier ao Município, nos
dias 09, 10 e 11 de novembro do corrente ano. A Presidente então solicita que
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os presentes manifestem-se quanto à intenção de participar, para que se possa
providenciar as tratativas como dispensas e etc. Na ocasião, confirmam
presença os conselheiros Jocimar, Maria Luiza, Mariângela, Cristiane Russo,
Romilda e Cláudia Unticeski, ficando acertado que se outros membros tiverem
o interesse em participar, dêem o retorno até a sexta feira da semana corrente.
Prosseguindo à sessão, Martha informa da implantação do banner do FAPS na
Página da Prefeitura, comunicando que o mesmo já se encontra devidamente
habilitado para acesso. Por fim, a Presidente sugere, bem como solicita a
autorização deste Conselho, para a aquisição de bens permanentes para a
mobília da casa do FAPS utilizando as licitações que ainda estão em vigor.
Martha argumenta o fato de assim, no momento em que a casa estiver
reformada, já se terá parte dos bens para equipá-la, não correndo o risco de
despender tempo para a mudança frente ao aguardo de novas licitações. Os
conselheiros após debate aprovam a sugestão, ficando acertado na próxima
reunião trazer listagem dos bens que ainda estão disponíveis, para então ser
decidido o que adquirir. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 19 de outubro de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Maurício Santana Soares (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Romilda O. Ludtke (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Jocimar Freitas Förster (Titular)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 12/ 2016
Aos dezesseis dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, às
nove horas, na Sala de Licitações, situada á rua Coronel Alfredo Born, nº 202,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina Beleia, Cristiane de Souza A.
Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Maria Luiza Teixeira Colvara, Carlos
Francisco Soares, Jocimar Freitas Förster, Cristiane Bueno Nunes Russo,
Cláudia Terezinha Moreira, juntamente com a agente administrativa do FAPS
Talita Brito da Silveira. Os conselheiros reuniram-se para discutir e deliberar
sobre a pauta do dia, que constou dos seguintes assuntos: assinatura do livro
de presenças; aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
correspondência recebida e expedida; Possibilidade de venda da folha;
Licitação contratação engenheiro; Doação de um televisor; assuntos diversos.
Verificado a existência de quorum, através da assinatura do livro de presenças,
a Presidente deu início à sessão colocando para aprovação e
consequentemente coleta de assinaturas a ata da reunião anterior, dando
prosseguimento à sessão passou-se para a leitura da correspondência
expedida, Memorando nº 078, de 25 de outubro de 2016, encaminhado ao
Departamento de Pessoal, solicitando processos de inativação, para dar
continuidade ao processo de compensação previdenciária; Memorando nº
079, de 24 de outubro de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário
Municipal de Administração, solicitando a devolução de no-break, que foi
emprestado a esta Secretaria, até o 15 de dezembro de 2016; Memorando nº
080, de 26 de outubro de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário
Municipal de Administração, solicitando a concessão do gozo de férias à
servidora Martha Porto Petrucci, referente ao período aquisitivo 2015/2016, a
contar do dia 17 de novembro de 2016; Memorando nº 081, de 26 de outubro
de 2016, encaminhado ao Gabinete do Secretário Municipal de Administração,
solicitando a concessão do gozo de férias à servidora Rejane B. F. Kath,
referente ao período de 04/11/2015 à 03/11/2016, a contar do dia 26 de
dezembro de 2016; Memorando nº 082, de 26 de outubro de 2016,
encaminhado ao Departamento de Pessoal, solicitando a retificação de
certidões, para providenciar a compensação financeira; Memorando nº 083,
de 31 de outubro de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da
Fazenda, encaminhando por escrito, as solicitações feitas na reunião do dia 27
do corrente mês; Memorando nº 084, de 31 de outubro de 2016, enviado ao
Gabinete do Prefeito, encaminhando por escrito, as solicitações feitas na
reunião do dia 27 do corrente mês; Memorando nº 085, de 31 de outubro de
2016, enviado ao Departamento de Comunicação da Prefeitura, encaminhando
arquivos para atualização do banner do FAPS; Memorando nº 086, de 01 de
novembro de 2016, enviado a Contabilidade, em resposta ao memorando
SMF nº 1073/16, solicitando esclarecimentos quanto ao envolvimento do FAPS
na situação questionada; Memorando nº 087, de 03 de novembro de 2016,
encaminhado a Contabilidade, solicitando o remanejo de valores de contas
tendo em vista a insuficiência de saldo para empenhar; Memorando nº 088, de
08 de novembro de 2016, encaminhado ao Setor Pessoal, solicitando a
liberação no sistema GP, à servidora Daiana Vitola Garcia Medeiros, para fins
de realizar consultas sobre a vida funcional dos servidores, auxiliando a
marcação e agendamento de perícias de saúde junto ao FAPS; Ofício nº 019,

137
de 21 de outubro de 2016, enviado ao Presidente da Câmara de Vereadores,
encaminhando levantamento realizado pelo setor de contabilidade, referente
aos repasses da parte patronal e dos servidores da Câmara Municipal,
realizados em alguns meses fora do prazo estipulado em Lei (2749), sem a
devida aplicação de juros e solicitando ainda com base neste levantamento
contábil, com a devida correção, o imediato pagamento ao FAPS, entre outras
orientações; Ofício nº 020, de 24 de outubro de 2016, encaminhado ao
Presidente do SIMUSSUL, solicitando o empréstimo de uma das salas deste
Sindicato, nos dias 09, 10 e 11 de novembro do corrente ano, para qualificação
de servidores; Ofício nº 021, de 25 de outubro de 2016, encaminhado ao
Presidente do SIMUSSUL, solicitando a liberação da servidora Mariângela
Damasceno Ribeiro, para participar do Curso Preparatório CPA-10, nos dias
09, 10 e 11 de novembro do corrente ano, neste Sindicato; Ofício nº 022, de
26 de outubro de 2016, encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando a
liberação dos servidores Fabiano Bosembecker, Luciana Serpa Soares, Daiana
Vitola G. Medeiros, Lucas Mourão, Cláudia Soares Unticeski, Martha Porto
Petrucci, Talita Brito da Silveira e Rejane Beatriz Fick Kath, para participar do
Curso Preparatório CPA-10, nos dias 09, 10 e 11 de novembro do corrente
ano, no Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul; Ofício nº 023, de
26 de outubro de 2016, encaminhado ao Presidente da Câmara de
Vereadores, solicitando a liberação dos servidores Veranice Scheunemann,
Jocimar Freitas Forster e Cristiane Bueno Nunes Russo, para participar do
Curso Preparatório CPA-10, nos dias 09, 10 e 11 de novembro do corrente
ano, no Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul. Terminada a
leitura da correspondência expedida passou-se a da recebida, Memorando nº
078, de 25 de outubro de 2016, enviado pela Comissão Especial de Avaliação
do Estágio Probatório, encaminhando para avaliação e posterior devolução,
pasta com o boletim de nº 06/2016, da servidora Talita Brito da Silveira,
referente ao período de 23.07.2016 à 20.10.2016; Memorando nº 1073, de 27
de outubro de 2016, enviado pela Contabilidade, encaminhando para
avaliação e autorização, assunto referente à contribuição patronal de servidora
cedida; Memorando nº 443, de 31 de outubro de 2016, enviado pelo Setor de
Pessoal, encaminhando processos de inativação, a fim de ser providenciada a
compensação previdenciária junto ao INSS, conforme o solicitado no
memorando nº 078/2016; Memorando nº 446, de 31 de outubro de 2016,
enviado pelo Setor de Pessoal, em resposta ao memorando nº 082/2016FAPS/CMP, informando a retificação de certidões; Memorando nº 037, de 01
de novembro de 2016, enviado pelo Administrador do Terminal Rodoviário
Municipal, encaminhando para doação a este conselho, uma TV Led 32, tendo
em vista a mesma não estar sendo mais utilizada neste setor; Memorando nº
651, de 07 de novembro de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de
Administração, solicitando a exclusão da servidora Luciana Serpa Soares do
Comitê de Investimentos do FAPS; Memorando nº 293, de 14 de novembro
de 2016, enviado pela Unidade Central de Controle Interno, solicitando
informações de questões referentes ao RPPS; Atestado, de 19 de outubro de
2016, enviado pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa/CEI-RS, atestando a
ausência de Leopoldina Oliveira Beleia, na reunião do C.M.P., do dia 19 de
outubro do corrente ano, tendo em vista sua participação no 36º Encontro
Estadual dos Conselhos Municipais do Idoso do Rio Grande do Sul, no
Auditório do TCE, Porto Alegre-RS; Ofício nº 091, de 24 de outubro de 2016,
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encaminhado pelo Presidente do SIMUSSUL, em resposta ao Ofício FAPS nº
020/2016, informando a liberação da sala de reuniões desta entidade, para o
Curso Preparatório Certificado CPA 10; Cópia Ofício FAPS nº 022, de 26 de
outubro de 2016, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração,
contendo o despacho de deferimento do Senhor Prefeito Municipal, com
relação a liberação das servidoras do FAPS, para participar do Curso
Preparatório CPA-10; Memorando nº 271, de 07 de novembro de 2016,
encaminhado pela Secretaria da Fazenda, alertando para providências, data de
vencimento de contrato; Ofício nº 1.640, de 16 de novembro de 2016,
enviado pelo Ministério da Previdência Social, encaminhando a Decisão de
Notificação nº 077/2016, referente ao Processo Administrativo Previdenciário nº
116/2016, instaurado em decorrência da auditoria realizada junto ao RPPS do
Município. Passando para o próximo ponto da pauta a Presidente passou aos
informes. O primeiro foi em relação à possibilidade de venda da folha. Martha
informa aos conselheiros, o fato de ter chegado aos altos no FAPS, à
informação de provável venda da folha de pagamento a instituição financeira
ainda não definida. A Presidente explica que a referida negociação
consequentemente implicará em percentual a ser repassado ao fundo, uma vez
que, engloba os inativos e pensionistas. Martha diz então ter calculado e
chegado ao valor em torno de R$ 200.000,00 e solicita aos conselheiros que
estipulem, uma vez que se concretize está situação, a forma a ser repassado
este montante ao FAPS. Os conselheiros após discussão entram em consenso
que se repasse 70% ainda no ano de 2016 e os outros 30% restantes até o dia
31 de janeiro de 2017. A Presidente passa então para o próximo informe, que
se refere à Licitação de contratação de engenheiro. Martha explica que tendo
em vista à média dos orçamentos para elaborar as plantas e memoriais
descritivos ter ultrapassado o valor de R$ 15.000,00, teve-se que recorrer ao
processo licitatório, tendo já sido publicado o Edital de abertura das propostas.
Dando sequência à sessão, Martha informa sobre o recebimento de doação de
um televisor, enviado pelo administrador do terminal rodoviário municipal, tendo
em vista a mesma não estar sendo utilizada neste setor. É tema também desta
sessão, a concessão de autorização para a aquisição de computadores e
material de higiene e limpeza (cama/mesa/banho). A Presidente trás, conforme
o acordado na ultima sessão, listagem dos itens que ainda estão disponíveis
nas licitações em vigor, onde o que se sobressai é a parte de informática. Os
conselheiros após análise aprovam a aquisição de nobreaks, mousses,
teclados e computadores e quanto ao material de higiene, limpeza e de
expediente, o que a demanda despende. Prosseguindo a reunião, a Presidente
aborda a questão da renovação do contrato com a Empresa Premier. Martha
informa que o mesmo se encerra em dezembro/2016 e salienta que vem sendo
cumpridas as cláusulas contratuais estabelecidas. Aberto espaço para
discussão quanto da renovação ou não por mais 12 (doze) meses, os
conselheiros optam pela renovação do contrato. É pauta também desta sessão,
a doação de um veículo da Secretaria Municipal da Fazenda que precisa ser
consertado. Martha informa aos conselheiros, que em conversa com o
Secretário Municipal da Fazenda, o mesmo questiona se o FAPS teria
interesse em receber a doação de um Fiat uno que necessita de conserto.
Martha compromete-se a dar resposta após trazer para a pauta desta sessão.
Os conselheiros indeferem a doação, tendo em vista o fato de necessitar de
conserto que poderá ser de elevado valor. Por fim, a Presidente expõe uma
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solicitação feita pelo Secretario Municipal de Administração, a qual diz respeito
ao pedido de doação de um ar condicionado ao Setor de Pessoal da Prefeitura
Municipal. O então Secretário diz ter tomado a liberdade para fazer o devido
pedido, tendo em vista a vinculação do FAPS a Secretaria Municipal de
Administração. Os conselheiros após discutirem o solicitado, optam pelo
indeferimento do pedido, tendo como justificativa o fato de não abrir
precedentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.
São Lourenço do Sul, 16 de novembro de 2016.
Martha Porto Petrucci (Titular)
Cláudia Soares Unticeski (Titular)
Leopoldina Beleia (Titular)
Cristiane de Souza A. Hax (Titular)
Mariângela Damasceno Ribeiro (Titular)
Maria Luiza Teixeira Colvara (Titular)
Carlos Francisco Soares (Suplente)
Jocimar Freitas Förster (Titular)
Cristiane Bueno Nunes Russo (Titular)
Cláudia Terezinha Moreira (Titular)
Talita Brito da Silveira (Agente Administrativa)
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ATA C.P.M. Nº 13/ 2016
Aos vinte e oito dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezesseis, às
oito horas, na Sala de Licitações, situada á rua Coronel Alfredo Born, nº 202,
reuniram-se em sessão ordinária, os seguintes membros do Conselho
Municipal de Previdência, de acordo com o livro de presenças: Martha Porto
Petrucci, Cláudia Soares Unticeski, Leopoldina Beleia, Maurício Santana
Soares, Cristiane de Souza A. Hax, Mariângela Damasceno Ribeiro, Romilda
O. Lüdtke, Maria Luiza Teixeira Colvara, Cristiane Bueno Nunes Russo,
Cláudia Terezinha Moreira, juntamente com o gestor João Eduardo Knopp e a
agente administrativa do FAPS Talita Brito da Silveira. Os conselheiros
reuniram-se para discutir e deliberar sobre a pauta do dia, que constou dos
seguintes assuntos: assinatura do livro de presenças; aprovação e assinatura
da ata da reunião anterior; correspondência recebida e expedida; aprovação da
Política de Investimentos; assuntos diversos. Verificado a existência de
quorum, através da assinatura do livro de presenças, a Presidente deu início à
sessão colocando para aprovação e consequentemente coleta de assinaturas a
ata da reunião anterior, dando prosseguimento à sessão passou-se para a
leitura da correspondência expedida, Memorando nº 089, de 21 de novembro
de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando o Relatório do Acordo de Parcelamento 546 (previdenciário) e
547 (financeiro), para que sejam verificadas as diferenças entre valor da
parcela e valor pago, referente à atualização das parcelas e solicitando ainda
que seja providenciado o pagamento; Memorando nº 090, de 21 de
novembro de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando as guias de pagamento referente à segunda parcela do Acordo
de Parcelamento 709/2016 (previdenciário) e 710/2016 (financeiro) e
solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 091, de 22 de novembro de
2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, solicitando
com a maior urgência que sejam calculados os valores correspondentes aos
acréscimos legais dos repasses do mês de setembro e outubro de 2016, pois
os mesmos foram repassados ao FAPS fora do prazo legal. Da mesma forma
os valores correspondentes ao repasse que o FAPS tem que fazer ao FASS,
bem como, os valores das obrigações patronais pagas através da Taxa de
Administração; Memorando nº 092, de 22 de novembro de 2016, enviado ao
Gabinete do Prefeito, solicitando com a maior urgência que sejam calculados
os valores correspondentes aos acréscimos legais dos repasses do mês de
setembro e outubro de 2016, pois os mesmos foram repassados ao FAPS fora
do prazo legal. Da mesma forma os valores correspondentes ao repasse que o
FAPS tem que fazer ao FASS, bem como, os valores das obrigações patronais
pagas através da Taxa de Administração; Memorando nº 093, de 22 de
novembro de 2016, enviado a Unidade Central de Controle Interno, em
resposta ao memorando UCCI nº 293/16, informando aos questionamentos
feitos; Memorando nº 094, de 01 de dezembro de 2016, enviado a Secretaria
de Saúde, solicitando agenda para realização de junta médica; Memorando nº
095, de 01 de dezembro de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário
Municipal de Administração, solicitando elaboração de Decreto alterando a
composição do Comitê de Investimentos, uma vez que a servidora Luciana
Soares solicitou o seu desligamento e informando ainda para ocupar o seu
lugar, a inclusão de Martha Porto Petrucci; Memorando nº 096, de 06 de
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dezembro de 2016, enviado ao Setor Pessoal, encaminhando laudos de
avaliação médica pericial; Memorando nº 097, de 06 de dezembro de 2016,
enviado a Secretaria de Obras, encaminhando laudo de avaliação médica
pericial; Memorando nº 098, de 06 de dezembro de 2016, enviado a
Secretaria de Saúde, encaminhando laudo de avaliação médica pericial;
Memorando nº 099, de 06 de dezembro de 2016, enviado a Secretaria de
Educação, encaminhando laudos de avaliação médica pericial; Memorando nº
100, de 07 de dezembro de 2016, enviado ao Setor de Orçamento,
encaminhando as inclusões e exclusões de despesas e de desdobramentos
para o orçamento de 2017 do FAPS; Memorando nº 101, de 07 de dezembro
de 2016, encaminhado ao Financeiro, solicitando que seja anulado o empenho
de diária, bem como parte do empenho de inscrições (deduzir R$ 280,00),
referente à 42ª Reunião do Comitê de Investimento, do dia 14/12/2016, em
virtude do servidor João Eduardo Knopp estar em licença saúde; Memorando
nº 101A, de 08 de dezembro de 2016, enviado ao Setor de Orçamento,
encaminhando a definição de valores para o orçamento de 2017 do FAPS;
Memorando nº 102, de 13 de dezembro de 2016, enviado a Central de
Compras, solicitando que seja aditivado por mais doze meses, a contar de 28
de dezembro de 2016, o contrato de prestação de serviço de consultoria
especializada em RPPS nº 98/2014, (PREMIER ANÁLISE E CONSULTORIA
LTDA) vinculado ao edital de licitação Tomada de Preço nº 37/2014;
Memorando nº 103, de 16 de dezembro de 2016, enviado ao Setor Pessoal,
encaminhando o Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência
Social (CGRPPS), da servidora Daiana Vitola Garcia Medeiros, para ser
anexado a ficha funcional da mesma; Memorando nº 104, de 21 de dezembro
de 2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,
encaminhando as guias de pagamento referente à terceira parcela do Acordo
de Parcelamento 709/2016 (previdenciário) e 710/2016 (financeiro) e
solicitando ainda o retorno de uma das vias ao FAPS, com o respectivo
comprovante de pagamento; Memorando nº 105, de 21 de dezembro de
2016, enviado ao Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, reiterando os
memorandos FAPS/C.M.P. nº 072 e FAPS/C.M.P. nº 089, encaminhando os
Relatórios do Acordo de Parcelamento 546/2015 (previdenciário) e 547/2015
(financeiro), atualizados até está data, para que sejam verificadas as diferenças
entre valor da parcela e valor pago, referente à atualização das parcelas e
solicitando ainda que seja providenciado o pagamento das referidas diferenças;
Memorando nº 106, de 21 de dezembro de 2016, enviado ao Setor Pessoal,
encaminhando laudos de avaliação médica pericial; Memorando nº 107, de 21
de dezembro de 2016, enviado a Secretaria de Educação, encaminhando
laudos de avaliação médica pericial; Memorando nº 108, de 21 de dezembro
de 2016, enviado a Secretaria de Obras, encaminhando laudo de avaliação
médica pericial; Memorando nº 109, de 21 de dezembro de 2016, enviado a
Secretaria de Desenvolvimento Social, encaminhando laudo de avaliação
médica pericial; Memorando nº 110, de 22 de dezembro de 2016,
encaminhado ao Setor Pessoal, solicitando a concessão do gozo de férias à
servidora Daiana Vitola Garcia Medeiros, referente ao período de 2015/2016
(restante de dias), a contar do dia 26 de dezembro de 2016; Memorando nº
111, de 22 de dezembro de 2016, enviado ao Setor Pessoal, encaminhando
laudos de avaliação médica pericial; Memorando nº 112, de 22 de dezembro
de 2016, enviado a Secretaria de Saúde, encaminhando laudos de avaliação
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médica pericial; Memorando nº 113, de 22 de dezembro de 2016, enviado a
Secretaria de Educação, encaminhando laudos de avaliação médica pericial;
Memorando nº 114, de 22 de dezembro de 2016, enviado a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, encaminhando laudo de avaliação médica pericial;
Memorando nº 115, de 23 de dezembro de 2016, enviado ao Setor Pessoal,
encaminhando laudo de avaliação médica pericial; Memorando nº 116, de 23
de dezembro de 2016, enviado a Secretaria de Obras, encaminhando laudo
de avaliação médica pericial; Memorando nº 117, de 26 de dezembro de
2016, encaminhado a Contabilidade, solicitando a anulação do empenho de nº
16128, de 16/12/2016, credor Martha Porto Petrucci, R$ 58,67 UG2; Ofício nº
024, de 30 de novembro de 2016, encaminhado ao Prefeito Eleito, solicitando
que tão logo tome posse como Prefeito Municipal, agende uma audiência com
o C.M.P., para que possamos colocá-lo a par da situação do FAPS e que caso
ache necessário este encontro antes mesmo da posse, estamos a disposição;
Ofício nº 025, de 30 de novembro de 2016, enviado ao Gerente da Caixa
Econômica Federal, encaminhando documentação comprobatória para
habilitação da senhora Mariângela Damasceno Ribeiro (Vice Presidente do
C.M.P.) assinar cheques do Conselho, nos impedimentos da Presidente Martha
Porto Petrucci; Ofício nº 026, de 30 de novembro de 2016, enviado ao
Gerente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando
documentação comprobatória para habilitação da senhora Mariângela
Damasceno Ribeiro (Vice Presidente do C.M.P.) assinar cheques do Conselho,
nos impedimentos da Presidente Martha Porto Petrucci. Terminada a leitura da
correspondência expedida passou-se a da recebida, Memorando nº 688, de
28 de novembro de 2016, enviado pela Secretaria Municipal de
Administração, encaminhando memorando SEG nº 623/2016, referente ao
Ofício da Previdência Social nº 1.640/2016, para que sejam tomadas as
devidas providências; Memorando nº 698, de 05 de dezembro de 2016,
enviado pela Secretaria Municipal de Administração, autorizando a realização
de horas extras pelas servidoras Martha Porto Petrucci e Daiana Vitola Garcia,
na Secretaria da Fazenda para fins de auxiliar no encerramento do exercício;
Memorando nº 510, de 12 de dezembro de 2016, enviado pelo Setor Pessoal,
encaminhando formulários de recadastramento de servidores para
arquivamento, conforme solicitado anteriormente, em virtude da concessão de
aposentadoria aos mesmos; Solicitação de Ressarcimento de Passagens,
de 18 de novembro de 2016, encaminhada pelo gestor do fundo, destinado ao
reembolso do mesmo e da servidora Noemi C. Moreira, com relação à
participação em Reunião do Comitê de Investimentos/CSM, na cidade de Porto
Alegre, no dia 16 de novembro do corrente ano; Relatório nº 56/16, de 28 de
novembro de 2016, enviado pela Unidade Central de Controle Interno, com
base nas informações de questões referentes ao RPPS prestadas; Impressão
de Email, recebida em 30 de novembro de 2016, encaminhada pelo Gerente
da Caixa Econômica Federal, contendo informações a respeito do recebimento
do Relatório de Avaliação Atuarial 2015; Impressão de Email, recebida em 30
de novembro de 2016, encaminhada pelo Gerente da Caixa Econômica
Federal, contendo informações a respeito do recebimento do Relatório de
Avaliação Atuarial 2016; Atualização das Parcelas de Cálculo Atualização
FAPS Câmara, de 28 de dezembro de 2016 - parcelas atualizadas
individualmente de 20/12/2011 a 28/12/2016. Dando sequência à reunião
passou-se para a aprovação da Política de Investimentos. A Presidente passa
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então a palavra ao gestor para que o mesmo faça a explanação do que consta
a Política de Investimentos para o ano de dois mil e dezessete. INTRODUÇÃO:
Esta Política de Investimentos tem como objetivo servir de ferramenta para o
planejamento e aplicação de investimentos a ser seguida pelos membros
responsáveis pela gestão e administração dos recursos provenientes dos
participantes e patrocinador do FAPS da Prefeitura Municipal de São
Lourenço Do Sul-RS. Recursos estes, conforme definido pela Resolução
3.922, de 25 de novembro de 2010, emanada do Conselho Monetário Nacional,
são compostos por: disponibilidades oriundas das receitas correntes e de
capital, demais ingressos auferidos pelo RPPS, aplicações financeiras, títulos e
valores mobiliários, ativos vinculados por lei e demais bens, e direitos e ativos
com finalidade previdenciária. Consoante o artigo 4° da Resolução 3.922/2010,
é dever dos responsáveis pela gestão do RPPS, antes do exercício a que se
referir, a definição da Política Anual de Investimentos dos recursos de forma a
contemplar, no mínimo: o modelo de gestão a ser adotado; a estratégia de
alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as
respectivas carteiras de investimentos; os objetivos de investimento, incluindo
os parâmetros de rentabilidade perseguidos que devem visar a manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial; gestão de risco, devendo esta levar em conta os
limites de diversificação e concentração entre ativos; e demais possíveis
restrições de investimento. Implementada com sucesso, uma Política de
Investimentos, busca atingir os mais elevados níveis de prudência, boa fé e
diligência, observando apropriados padrões éticos, de forma a garantir o
cumprimento do dever fiduciário da Entidade em relação aos participantes,
assistidos e patrocinadores do plano de benefícios. OBJETIVOS DE
INVESTIMENTO: O Fundo tem por finalidade garantir o custeio do sistema de
previdência dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de São Lourenço
Do Sul-RS mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos, aposentados e dos pensionistas, observados os critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto no art. 40 da
Constituição Federal. META ATUARIAL: O objetivo de retorno deve,
primeiramente, adequar-se ao perfil de risco do investidor e as restrições e
limitações por ele e a ele impostas, além de respeitar as necessidades de
mobilidade de investimentos e de liquidez adequada ao atendimento dos
compromissos atuariais. Tendo isto em vista, os recursos financeiros
administrados pelo Fundo deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno
igual ou superior a meta atuarial de longo prazo, IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a.
(seis por cento ao ano). Para referência de taxa de juros, pode-se utilizar,
como forma de estimação e adequação da taxa de juros a ser utilizada como
meta atuarial, a média das taxas dos títulos públicos NTN-B dos últimos três
anos, adequada a duração do passivo do plano. A duração do passivo, por sua
vez, pode ser calculada encontrando a média ponderada dos prazos dos fluxos
de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições
incidentes sobre esses benefícios. Nesta política de investimento, utilizar-se-á
a mesma taxa de juros definida e utilizada na avaliação atuarial inicial.
Entretanto, ressalta-se que esta meta atuarial estabelecida será avaliada
anualmente, podendo sofrer ajustes futuros de forma a adequar-se às
expectativas de retorno de longo prazo. EXPECTATIVA DE META ATUARIAL
PARA 2017: Segundo previsões do Relatório Focus de 18/11/16, o IPCA deve
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encerrar o ano de 2017 em 4,93%. De Janeiro a Outubro de 2016, o índice já
acumulou 5,78% no ano. Dada esta expectativa de 4,93% a.a., pode-se
esperar que o IPCA mensal médio (de janeiro a Dezembro) seja de 0,42% resultando em uma meta atuarial média mensal de 0,92%. Atualmente, a taxa
média diária do DI é de 0,052%. A taxa DI acumulada mensal gira em torno de
1,05%-1,11%, dependendo do número de dias úteis no mês.
Relatório Focus

Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

4,80%

11,08%

Expectativa IPCA 2017
Meta Selic 2016

13,75%

Meta Selic 2017

10,25%

* Relatório Focus de 18/11/16 - Mediana Top 5.
Taxa Média % (252 dias
úteis)

Variação Diária %

Taxa SELIC BC (a)

13,90%

0,052%

DI Over Extragrupo (b)
* Resenha Anbima de 28/11/16.

13,88%

0,051%

Indicadores

PERFIL DO FUNDO: Os dados abaixo foram retirados do Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício de 2016, enviado em
28/06/2016.
Plano Previdenciário:
Situação Atuarial

Situação Avaliação Atuarial

Alíquota (%)

Alíquota (%)

Ente Federativo

13,54

15,61

Taxa de Administração

2,00

2,00

Ente Federativo - Total

15,54

17,61

Segurados Ativos

11,00

11,00

Aposentados

11,00

11,00

Pensionistas

11,00

11,00

As contribuições atualmente vertidas ao Plano Previdenciário do RPPS de São
Lourenço do Sul 26,54% (11,00% para o servidor e 15,54% para o Município).
Plano Financeiro:
Situação Atuarial

Situação Avaliação Atuarial

Alíquota (%)

Alíquota (%)

Ente Federativo

12,40

12,40

Taxa de Administração

2,00

2,00

Ente Federativo - Total

14,40

14,40

Segurados Ativos

11,00

11,00

Aposentados

11,00

11,00

Pensionistas

11,00

11,00
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As contribuições atualmente vertidas ao Plano Financeiro do RPPS de São
Lourenço do Sul 25,40% (11,00% para o servidor e 14,40% para o Município).
O quadro abaixo sintetiza a relação de servidores ativos, inativos e
pensionistas do RPPS – São Lourenço do Sul:
Civil Previdenciário:
População Coberta
F
Servidores - Câmara Munic.

Média Base Cálc. ou Vr.
Benefício

Quantidade
M

Idade Média

Total

F

M

F

M

2

1

3

R$3.342,65

R$2.740,89

36.00

24.00

Servidores - Município

110

132

242

R$1.546,34

R$1.171,41

37.43

37.42

Servidores Professores

189

21

210

R$1.606,17

R$1.273,51

37.46

37.67

0

1

1

R$0,00

R$880,00

Aposentados por Invalidez

Civil Financeiro:
População Coberta

Média Base Cálc. ou Vr.
Benefício

Quantidade

43.00

Idade Média

F

M

Total

F

M

F

M

5

4

9

R$2.580,74

R$3.005,22

45.60

41.75

Servidores - Município

193

204

397

R$2.327,02

R$1.832,75

49.60

48.17

Servidores Professores

301

19

320

R$2.224,27

R$2.056,72

46.19

48.68

Aposentados por Idade

36

11

47

R$1.282,29

R$1.549,33

68.89

69.09

Aposentados por Invalidez

29

20

49

R$1.608,35

R$1.486,00

57.45

55.90

Aposentados por Tempo

161

24

185

R$2.413,48

R$2.183,67

63.33

68.46

Pensionistas

49

18

67

R$1.373,96

R$1.726,28

66.90

64.67

Servidores - Câmara Munic.

O Plano Previdenciário encontra-se superavitário (resultado atuarial) no
montante de R$ 1.363.277,53:
Resultado Atuarial
Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios

R$13.503.985,08

Provisão matemática dos benefícios concedidos

R$168.094,25

Provisão matemática dos benefícios a conceder

R$12.137.716,97

Provisão matemática para cobert. de insufic. financ. asseg. por lei
RESULTADO ATUARIAL - Superávit Atuarial

R$165.103,67
R$1.363.277,53

Para o Plano Financeiro, projeta-se um déficit financeiro no montante de R$
4.111.340,84.
Resultado Atuarial
Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios
Provisão matemática dos benefícios concedidos
Provisão matemática dos benefícios a conceder
Provisão matemática para cobert. de insufic. financ. asseg. por lei

R$22.673.199,48
R$206.349.580,61
R$431.014.238,90
R$614.690.620,03

De acordo com a idade média dos servidores, o horizonte de investimento do
FAPS de São Lourenço do Sul é de longo prazo. Geralmente, quanto maior for
o horizonte de um investimento, maior tende a ser a capacidade de um
investidor tolerar riscos, visto que eventuais perdas poderão ser recuperadas
nos próximos anos. Logo, maior também seria a possibilidade de um gestor
obter melhores retornos. Tolerância ao risco pode ser definida como a
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capacidade financeira de um investidor agregada a disposição que o mesmo
tem de assumir riscos afim de alcançar seus objetivos de retorno. Seguindo a
mesma lógica, temos que quanto maior for a Reserva Atuarial (Ativo Atuarial –
Passivo Atuarial) de um fundo RPPS, maior tende a ser a capacidade de o
mesmo tolerar riscos mais elevados, visto que neste caso o fundo teria uma
reserva que poderia ser usada para compensar eventuais perdas. De acordo
com o Relatório de Reavaliação Atuarial do ano de 2016, o resultado atuarial
do Plano Previdenciário é favorável. A avaliação atuarial projeta um superávit
no valor de R$ 1.363.277,53. Acrescenta-se que o Comitê de Investimentos
não demonstra-se confortável com elevadas exposições em ativos de renda
fixa ou variável de alta volatilidade. O Fundo tem capacidade financeira baixa, e
baixa tolerância ao risco. Seu horizonte de investimento é de médio à longo
prazo. Seu perfil de investidor é conservador. FUNCIONAMENTO DO FUNDO:
MODELO DE GESTÃO: Conforme o Art.15, § 1o, I da Resolução 3.922/2010 a
gestão das aplicações dos RPPS poderá ser própria, por entidade autorizada e
credenciada ou mista. Em atendimento a norma, o RPPS – Prefeitura Municipal
de São Lourenço do Sul adotará o modelo de gestão própria de recursos.
Caracteriza-se como gestão própria dos recursos, quando o RPPS realiza
diretamente a execução da política de investimentos de sua carteira, decidindo
sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação.
Conforme estabelecido pela Portaria MPS n° 440, de 09 de Outubro de 2013,
caso o fundo opte pelo modelo de gestão própria, o responsável pela gestão
dos recursos do RPPS deverá ser pessoa física vinculada ao ente federativo ou
à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre
nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a
função por ato da autoridade competente. Estando de acordo com a Portaria n°
440, o Fundo dispõe do servidor de carreira devidamente certificados com
CPA-10 pelo órgão competente, Anbima, o qual será responsável pela gestão
dos recursos do fundo: João Eduardo Knopp. Administradores de Carteira
de Valores Mobiliários: Fica estabelecido que, havendo necessidade futura
de contratação de serviço terceirizado de administração de carteira, a mesma
deverá ser executada por uma pessoa jurídica devidamente autorizada para
exercer a função pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, recaindo
conjuntamente aos gestores, comitê de investimentos e conselho
administrativo, a definição dos demais critérios de contratação. Contratação
de Consultoria: Na seleção, acompanhamento e avaliação do desempenho de
ativos e de produtos de investimento, os responsável pela gestão dos recursos
do RPPS – Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul serão auxiliados por
uma Consultoria de Valores Mobiliários, especialmente contratada para esta
finalidade, que elaborará relatórios bimestrais para avaliação do desempenho
da carteira e dos veículos de investimentos do Instituto. De acordo com a
Resolução 3.922/2010, esta consultoria deverá ser realizada por uma ou mais
pessoas jurídicas registradas na CVM ou credenciadas por entidade autorizada
para tanto pela CVM. Agente Custodiante: Relativamente à custódia de títulos
e valores mobiliários, reza a Resolução 3.922/2010 do CMN, artigo 17, que,
salvo para as aplicações realizadas por meio de fundos de investimento, a
atividade de agente custodiante, responsável pelos fluxos de pagamentos e
recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de
renda fixa e variável, deve ser exercida por pessoas jurídicas registradas na
CVM. RESPONSABILIDADES DOS GESTORES: Os responsáveis pela
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gestão dos recursos do regime próprio de previdência social deverão:
assessorados pelo Comitê de Investimentos, realizar a seleção,
acompanhamento e avaliação do desempenho de ativos e produtos financeiros
que integram a carteira do Instituto; elaborar modelo de gestão a ser adotado;
observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades
reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na
difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência
em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento de
operações (Resolução 3.922/2010); zelar pela promoção de elevados padrões
éticos na condução das operações relativas às aplicações dos recursos
operados pelo RPPS, bem como pela eficiência dos procedimentos técnicos,
operacionais e de controle das aplicações (Portaria MPS n° 519/2011); elaborar
relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os
riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos
recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas
revisões e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle
(Portaria MPS n° 519/2011); assegurar-se do desempenho positivo de qualquer
entidade que mantiver relação de prestação de serviços e ou consultoria nas
operações de aplicação dos recursos do RPPS e da regularidade do registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Portaria MPS n° 519/2011);
condicionar o pagamento de taxa de performance na aplicação dos recursos do
RPPS em cotas de fundos de investimento, ou por meio de carteiras
administradas, ao atendimento dos quesitos constantes na Portaria MPS n°
519/2011); disponibilizar aos seus segurados e pensionistas as informações
contidas na política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de trinta
dias, contados da data de sua aprovação (Portaria MPS n° 519/2011); na
gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as
instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio
cadastramento, conforme parâmetros definidos na Portaria MPS n° 519/2011.
Ainda, no caso de gestão mista ou realizada por entidade autorizada, segundo
a Portaria MPS n° 519/2011, o gestor deve: realizar processo seletivo e
submetê-lo à instância superior de deliberação, tendo como critérios, no
mínimo, a solidez patrimonial da entidade, a compatibilidade desta com o
volume de recursos e a experiência positiva no exercício da atividade de
administração de recursos de terceiros; exigir da entidade autorizada e
credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado
contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações; realizar
avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e
credenciada, no mínimo semestralmente, adotando de imediato, medidas
cabíveis no caso da constatação de desempenho insatisfatória.
RESPONSABILIDAES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Compete ao
Conselho de Administração: elaborar a proposta orçamentária do Fundo;
deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária
do Fundo; decidir sobre a forma de funcionamento do Conselho, elaborar o
Regimento Interno, que será homologado pelo Prefeito Municipal, e eleger seu
presidente; fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive verificando a
correta base de cálculo e a aplicação das alíquotas; analisar e fiscalizar a
aplicação do saldo de recursos do Fundo quanto à forma, ao prazo e à
natureza dos investimentos; expedir instruções necessárias à devolução de
parcelas de benefícios indevidamente recebidos; propor a alteração das
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alíquotas referentes às contribuições a que alude o art.13 desta Lei, com vistas
a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, com base nas
avaliações atuariais; elaborar, aprovar e publicar a Política de Investimentos do
Fundo para o próximo exercício fiscal; garantir pleno acesso das informações
referentes à gestão do Regime aos segurados e dependentes; divulgar no
quadro de publicações da Prefeitura Municipal e no sítio eletrônico do
Município ou na imprensa oficial, todas as decisões do Conselho; dirimir
dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao RPPS,
nas matérias de sua competência; deliberar sobre outros assuntos de interesse
do Fundo. RESPONSABILIDADES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:
Segundo Portaria MPS 519/2011 e alterações, o Comitê de Investimentos é um
órgão auxiliar, de caráter consultivo e deliberativo, no processo decisório
quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões deverão ser
sempre registradas em ata. Em termos gerais, o Comitê de Investimentos é um
instrumento que visa garantir a consistência da gestão dos recursos do Fundo,
e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de seus ativos e passivos.
Compete ao Comitê de Investimentos: aprovar e propor modificações à Política
Anual de Investimentos a ser submetida ao Conselho de Administração do
Regime Próprio de Previdência Social; deliberar sobre a alocação de recursos;
fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da política de investimentos;
acompanhar a execução da política de investimentos; analisar a conjuntura,
cenários e perspectivas do mercado financeiro, avaliando riscos potenciais à
carteira de investimentos; zelar pela execução da programação econômicofinanceira dos valores patrimoniais; deliberar e aprovar a contratação de
consultoria técnica na área de investimentos; propor estratégias de
investimentos para um determinado período; apresentar relatório consolidado
dos Investimentos ao Conselho de Administração do Regime Próprio de
Previdência Social. SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E LIMITES: LIMITES DE
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS – RESOLUÇÃO 3.922/2010: O RPPS –
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul decidiu pela não imposição de
limites de alocação de recursos mais restritivos, além dos constantes na
legislação em vigor. Desta forma, a aplicação dos recursos do fundo observará
as limitações, vedações e condições estabelecidas na Resolução 3.922/2010.
Segmento de Renda Fixa: Neste segmento, os recursos do RPPS serão
aplicados em carteira própria de títulos de emissão do Tesouro Nacional, em
operações compromissadas com lastro exclusivamente nesses títulos do
Tesouro Nacional, em caderneta de poupança ou em fundos de investimento,
conforme tabela abaixo:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS - RESOLUÇÃO 3.922/2010
Renda Fixa - Art. 7°

Alocação Limite

Títulos Tesouro Nacional - Art. 7°, I, "a"

100%

FI 100% Títulos TN - Art. 7°, I, "b"

100%

Operações Compromissadas - Art. 7°, II
Fundos de Investimento de Rena Fixa/Referenciados RF - Art. 7°,
III, "a"

15%

Fundos de Índice de Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, III, "b"

80%

Fundos de Investimento de Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a"

30%

Fundos de Índice de Renda Fixa - Art. 7°, IV, "b"

30%

Depósitos de Poupança - Art. 7°, V, "a"

20%

80%
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Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7°, V, "b"

20%

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7°, VI

15%

FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7°, VII, "a"

0%

FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, "b"

5%

Tanto para o segmento de renda fixa, quando para o segmento de renda
variável, é admitida a aplicação em fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento, desde que seja possível identificar e demonstrar que os
respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas
para os fundos de investimento que trata a legislação. Segmento de Renda
Variável: Neste segmento, os recursos do Fundo poderão ser aplicados nos
seguintes fundos de investimento:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS - RESOLUÇÃO 3.922/2010
Renda Variável - Art. 8°

Alocação Limite

FI Ações Referenciados - Art. 8°, I

30%

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8°, II

20%

FI em Ações - Art. 8°, III

15%

FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, IV

5%

FI em Participações - Fechado - Art. 8°, V

0%

FI Imobiliária - Negociação em Bolsa - Art. 8°, VI

5%

Ambos, Fundos de Investimento de Ações Referenciados e Fundos de índices
Referenciados em Ações, devem ser vinculados a um dos seguintes índices:
Ibovespa, IBrX ou IBrX-50. Segmento Imóveis: As aplicações no segmento de
imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao
RPPS, que poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de
investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa
de valores. Limites Adicionais – Resolução 3.922/2010: As aplicações dos
recursos referidas no art. 7o, inciso V, ficam igualmente condicionadas a que a
instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou
indiretamente, por Estado (Art. 11). As aplicações dos regimes próprios de
previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar
que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias
exigidas para os fundos de investimento (Art. 12). As aplicações em cotas de
um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos
de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7o, incisos III e IV,
e art. 8o, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações
dos recursos do regime próprio de previdência social (Art. 13). O total das
aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo
fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por
cento) do patrimônio líquido do fundo (Art. 14). Operações com Derivativos:
De acordo com a Resolução 3.922/2010 do CMN, a única classe de ativos
passível de aquisição direta pelos RPPS é a representada pelos títulos públicos
de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC). Além dos depósitos de poupança em
instituições financeiras de baixo risco de crédito, a alternativa possível de
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investimento dos RPPS é somente através de fundos de investimento de
diferentes classes de ativos, rendimentos e riscos. Além disso, o artigo 23 da
Resolução 3.922/2010, veda aos RPPS aplicar recursos na aquisição de cotas
de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere
exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido. Empréstimos
de Títulos e Valores Mobiliários: Consoante o Parecer do Ministério da
Previdência Social número 052/2011, o Fundo poderá emprestar/alugar cotas
de fundos de índice, desde que esteja de acordo com o disposto na Instrução
CVM n° 359, de 22 de janeiro de 2002. Segue em anexo entendimento do TCE
– RS com relação às aplicações realizadas pelos RPPS. Aplicações em
Bancos Públicos: Conforme Parecer número 017/2004 emitido pelo TCE-RS
(o qual examinou a possibilidade de depósito de disponibilidade de caixa de
entes públicos referentes a recursos de finalidade previdenciária em Instituição
Financeira não oficial), os recursos dos RPPS devem estar aplicados em
bancos públicos ou em instituição financeira que seja controlada por instituição
estatal. No caso de investimentos em Fundos de Índice negociados em Bolsa
ou Fundos de Investimento Imobiliários negociados em bolsa, os recursos
devem ser aplicados via instituição financeira controlada por instituição estatal.
PRECIFICAÇÃO E MARCAÇÃO DE ATIVOS: No caso de aquisição de títulos
de emissão do Tesouro Nacional em carteira própria, o gestor responsável
deverá utilizar o critério de precificação de marcação a mercado. O mesmo
ocorrerá caso o RPPS – Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul opte por
delegar a administração de carteira a uma entidade autorizada terceirizada:
deverá a gestão do Fundo exigir a utilização da marcação a mercado dos
referidos títulos. CONTROLE E GERENCIAMENTO DE RISCOS: RISCO DE
MERCADO: O RPPS – Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul buscará
o gerenciamento e controle de risco de mercado de suas alocações através do
acompanhamento no mínimo mensal de mensurações diárias de níveis de
risco, utilizando-se da métrica Value-at-Risk (VaR) de 1 DU (dia útil) e 97,5%
de intervalo de confiança. O VaR é uma medida de probabilidade que serve
para mensurar a maior perda possível/esperada de uma determinada aplicação
ao longo de um determinado período de tempo e nível de confiança. A carteira
de recursos do Fundo não deverá apresentar VaR superior a 3%, para tanto, os
gestores também deverão monitorar a correlação entre os ativos da carteira.
Além disso, outras metodologias de análise de risco deverão ser utilizadas em
avaliações inicias e de acompanhamento do desempenho de fundos de
investimentos
e
fundos
de
índice:
desvio-padrão,
índice
de
rentabilidade/volatilidade; e índice de Sharpe. RISCO DE CRÉDITO: O risco de
crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência das contrapartes em
operações realizadas com o veículo de investimento considerado (fundos de
investimento, carteira administrada ou carteira própria) ou dos emissores de
títulos e valores mobiliários, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas
financeiras até o montante das operações contratas e não liquidadas, assim
como dos rendimentos e/ou do valor do principal dos títulos e valores
mobiliários. O Fundo, conforme Parecer número 017/2004 emitido pelo TCERS, está limitado a aplicar seus recursos em bancos públicos ou em instituição
financeira que seja controlada por instituição estatal. O Fundo monitorará o
risco de crédito de tais instituições tendo como base o rating das agências
classificadoras de risco: Moody`s, S&P e Fitch. Após os cortes feitos à nota de
crédito do Brasil, o setor financeiro Brasileiro sofreu um efeito dominó. As
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instituições financeiras raramente são avaliadas acima da nota de crédito
soberano. Isto ocorre pois os fatores econômicos que afetam o país também
causam turbulência nos bancos, e, além disso, aumenta-se o risco de poderes
regulatórios restringirem a flexibilidade financeira do sistema bancário. Assim,
toda vez que a nota de crédito do país é rebaixada, os bancos em geral são
afetados, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Nota Moeda Estrangeira
LP

Data

Perspectiva

Nota Soberana do Brasil
Banco do Estado do RS
S.A.

Ba2

24/02/16

Negativa

Ba3

25/02/16

Negativa

Banco do Brasil S.A.

Ba3

25/02/16

Negativa

Caixa Econômica Federal

Ba3

06/06/16

Negativa

S&P

Nota Moeda Estrangeira
LP

Data

Perspectiva

Moody's

Nota Soberana do Brasil
Banco do Estado do RS
S.A.

BB

17/02/16

Negativa

BB-

11/07/16

Negativa

Banco do Brasil S.A.

BB

17/02/16

Negativa

Caixa Econômica Federal

BB

17/02/16

Negativa

Fitch

Nota Moeda Estrangeira
LP

Data

Perspectiva

Nota Soberana do Brasil
Banco do Estado do RS
S.A.

BB

05/06/16

Negativa

BB-

22/08/16

Negativa

Banco do Brasil S.A.

BB

28/06/16

Negativa

Caixa Econômica Federal

BB

28/06/16

Negativa

Fonte: Site Moody's, S&P e Fitch.
Rating de Agências Classificadoras
Moody's
S&P
Fitch
Aaa
AAA
AAA
Aa1
AA+
AA+
Aa2
AA
AA
Aa3
AA−
AA−
A1
A+
A+
A2
A
A
A3
AA−
Baa1
BBB+
BBB+
Baa2
BBB
BBB
Baa3
BBB−
BBBBa1
BB+
BB+
Ba2
BB
BB
Ba3
BB−
BB−
B1
B+
B+
B2
B
B
B3
B−
B−
Caa1 à /
CCC+ à D
CCC+ à D

Categoria de
Investimento
de Risco

RISCO DE LIQUIDEZ: O risco de liquidez caracteriza-se pela possibilidade de
redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários
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integrantes do veículo de investimento considerado, nos respectivos mercados
em que são negociados. Sendo assim, o gestor do veículo de investimento
considerado pode encontrar dificuldades para negociar os referidos títulos e
valores mobiliários pelo preço e no momento desejado. Para mitigar este risco,
o RPPS – Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul deve: acompanhar
bimestralmente a evolução do valor do patrimônio e o número de investidores
de cada fundo de investimento no qual mantém recursos aplicados; manter um
percentual adequado de seus recursos financeiros em ativos de liquidez
imediata, de forma a honrar despesas futuras, sempre que o fluxo de caixa for
deficitário. AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO, FINANCEIRO
E PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS: ASPECTOS GLOBAIS: No início
deste ano, 2016, ocorreu uma recuperação, tanto no mercado financeiro como
no preço do petróleo, pois havia, por um lado, a crença de que o Reino Unido
permaneceria na União Europeia e de que Hilary Clinton venceria as eleições
nos EUA, o que de fato não ocorreu, já que a votação do plebiscito foi pela
saída (BREXIT) e nos EUA, Dolnad Trump elegeu-se presidente. Com relação
ao petróleo, houve uma queda gradual da produção dos países não membros
da OPEP, principalmente no Canadá e na Nigéria. Além disso, a OPEP está
em vias de consolidar um acordo para redução da produção de petróleo. O
Brexit colocou mais de tensão nos mercados, acarretando numa
redução/manutenção de baixas taxas de juros nas economias avançadas,
devido a possibilidade de uma recuperação mais lenta e gradual da Zona do
Euro, mantendo os mercados acionários estrangeiros, face a grande
quantidade de dinheiro disponível, perto de suas máximas históricas. Por outro
lado, Trump, com seu discurso nacionalista e protecionista, faz um contraponto
a tudo isso, aumentando a expectativa de aumento na taxa de juro nos EUA e
colocando pressão para que as taxas de juro ao longo do mundo se elevem,
principalmente nos países em desenvolvimento. Adicionalmente, coloca uma
pressão no câmbio, uma vez que recursos tendem a migrar para os EUA num
cenário de elevação de taxa de juros. Analisando de uma perspectiva Global,
tanto o BREXIT como a eleição de Trump aumentam substancialmente a
incerteza institucional, econômica e política nas economias Mundiais,
principalmente as mais desenvolvidas e as em desenvolvimento. Deixo claro
que é extremamente difícil quantificar os impactos e as consequências. O
importante é acompanhar de perto os próximos dados e seu impacto na zona
do Euro. O crescimento da atividade real no primeiro quarto de 2016 foi melhor
do que o esperado, tanto para as economias emergentes como para as
desenvolvidas, segundo aponta o relatório do FMI, de 16/07/2016, com o
crescimento melhor do que o esperado na Euro Zona contrabalanceando o
crescimento menor do que esperado nos EUA. A inflação, por sua vez,
permaneceu abaixo do esperado nas economias desenvolvidas, atribuindo-se a
causa aos preços mais baixos das Commodities. Dado o quadro geral, abaixo
alguns números que ilustram o canário acima: O PIB do Reino Unido foi
revisado para baixo, pelo FMI, em 0,2% para 2016, ficando em 1,70% de
crescimento e, para 2017, a redução da estimativa do PIB foi de 0,9%.
trazendo a previsão para crescimento de 1,30%. Nos EUA o primeiro quarto foi
de crescimento abaixo do esperado, fazendo com o que o PIB
estadosunidense para 2016 tivesse uma revisão baixista, de 2,4% para 2,2%.
Os números apontam para um dólar forte e poucos investimentos,
principalmente em energia. No dia 26/8/2016, Janet Yellen sinalizou em
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discurso em Jackson Hole que os EUA elevará a taxa de juro de curto prazo
nas próximas semanas ou meses, face ao sólido desempenho do mercado de
trabalho e a "perspectiva" para atividade econômica e inflação. Ou seja, deixa
em aberto, dependendo dos dados futuros e da confirmação das perspectivas.
Na zona do Euro, houve revisão altista do crescimento em 2016, de 1,5% para
1,6%, pois apesar da saída do Reino Unido, a demanda doméstica ficou acima
do esperado, apesar dos indicadores atuais indicarem estabilização. Portanto,
a revisão de crescimento para 2017 sofreu ligeira queda, de 1,6% para 1,4%.
No Japão a atividade econômica também está levemente melhor do que o
esperado, apesar da demanda doméstica se manter fraca e a inflação ter
caído. O Japão também anunciou que irá adiar o aumento na sua taxa de juro
de abril de 2017 para outubro de 2019. Por outro lado o Yen (moeda japonesa)
tem se valorizado. Face a isso, o crescimento do PIB para 2016 foi revisto de
crescimento de 0,5% para 0,3%. Para 2017, a expectativa melhorou de
encolhimento de 0,1% para crescimento de 0,1%. Emergentes: Na China o
cenário de curto prazo melhorou devido ao apoio político. As taxas básicas de
juro (o equivalente a nossa Selic) foram cortadas 5 vezes em 2015 e a política
monetária se tornou expansionista na segunda metade daquele ano,
aumentando o gasto com infraestrutura e crédito. A China tem baixa exposição
ao Reino Unido, portanto a expectativa do PIB para 2016 teve um leve
aumento, de 6,5% para 6,6% e para 2017 foi mantido em 6,2%. Na Rússia o
aumento recente dos preços do Petróleo está dando um alívio para a
economia, apesar de estarem presentes os recorrentes problemas estruturais e
o impacto das sanções na produtividade e investimento. O PIB para 2016 foi
revisado de contração de 1,8 para contração de 1,2%. Para 2017, o
crescimento foi revisado de 0,8% para 1%. A Índia tem o melhor cenário. A
atividade econômica segue pujante, com aumento do poder de compra da
população. Apesar disso, o PIB foi revisado negativamente, dado uma
expectativa de retorno dos investimentos menor do que o esperado. Para 2016,
a revisão do crescimento foi de 7,5% para 7,4%. Para 2017, houve a mesma
revisão, de 7,5% para 7,4%. TENDÊNCIAS PARA O BRASIL: Segundo a
última revisão do relatório do FMI, divulgada em 15/11/2016, a confiança tanto
do consumidor como a dos empresários parece ter atingido o fundo do poço.
Isso significa que tende a melhorar. A retração no primeiro quarto do ano foi
menor do que a prevista, consequentemente, a recessão para 2016 foi revista,
com o PIB alterando de contração de 3,8% para 3,3%. Para 2017, também foi
revisto o PIB, de estabilidade para crescimento de 0,5%. Ainda, colocam que
as incertezas no cenário político, bem como na política monetária
permanecem, colocando uma nuvem sobre as perspectivas do país. O relatório
ressalta que o défict, em 2016, deve atingir 2,7% do PIB, mas que o atual
governo anunciou uma série de medidas para reduzir os gastos públicos e
restaurar a confiança no país, citando, especificamente, a reforma fiscal, na
qual o governo limita o crescimento dos gastos federais e, também, o futuro
projeto da reforma da previdência. Notório são os desafios deste governo, mas
principalmente, passar a arrecadar mais, uma vez que no Brasil, corte de
gastos são improváveis. Temos que gerar um superávit primário, no curto
prazo. Claro, as medidas de médio e longo prazo, como a reforma da
previdência e o controle de gastos dos estados e do governo federal, devem
ser enfrentados e irão trazer confiança ao investidor estrangeiro. Em 2016,
atingimos o pico de desemprego no Brasil desde o início da série histórica,
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chegando a 12 milhões de desempregados segundo a Pnad Contínua. Pelo
último dado do IBGE, no último trimestre 12% da população brasileira está
desempregada. A boa notícia é que o desemprego está estabilizando, podendo
ter atingido seu auge.

A previsão para a inflação esperada em 2016, no final de 2015, era na casa de
dois dígitos. Isto não tem se concretizado. A inflação oficial (IPCA) acumulada
em 12 meses é de 7,87% segundo último dado divulgado pelo IBGE, dia
09/11/2016. A última previsão do IPCA divulgada pelo relatório Focus em
21/11/2016, aponta para 6,80% no acumulado de 2016. Segue levemente
acima da meta de inflação, definida por 4,5% mais 2,0 pontos bases, atingindo
o máximo de 6,5%. Em parte o desemprego explica a inflação relativamente
controlada. Uma vez que a população está desempregada, cai o consumo e,
consequentemente, os preços. Outro fator que contribuiu foi o menor aumento
dos preços administrados (energia elétrica, gás, combustíveis, etc..). A taxa
Selic, para o fim do período, pelo boletim Focus, é estimada em 13,75%.
Atualmente a Selic se encontra em 14,00%. Ou seja, o mercado está prevendo
um corte de 0,25% até o fim do ano. A questão central é: temos que controlar
os gastos públicos, aumentar as receitas (talvez via tributos) e ainda fazer com
que a economia cresça. Não está fácil. Nossa taxa de juro real é a maior do
mundo, mas um corte na Selic, sem que melhoremos nossa situação de
superavit/déficit primário, pode não ser boa ideia. Os dados são: para 2016,
estima-se em R$ 170,5 bilhões o déficit primário. Já para 2017, o déficit
aprovado é de R$ 139 bilhões. Para 2018, a previsão é um défici de R$ 79
bilhões, sendo que só em 2018 o cenário será neutro. Vale lembrar que não
estamos contando os juros da dívida, que entrariam no cálculo do resultado
nominal do país. A dívida bruta federal atingiu em junho, 68,5% do PIB,
conforme demonstra o gráfico.
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Apesar da leve recuperação do preço das commodities, tanto do petróleo como
do minério de ferro a arrecadação continua baixa, obrigando o governo a
descobrir novas formar para arrecadar recursos, como é o caso da possível
liberação dos jogos de azar e cassinos. Temos que imaginar o Brasil como
uma grande empresa e nos questionar: Eu investiria dinheiro em uma empresa
que está dando prejuízo e, até o momento, não está conseguindo controlar
seus gastos? Caso positivo, a que custo? Provavelmente alto, o que explica
nossa elevada Selic. No cenário do câmbio, conforme dito acima, existe a
perspectiva de um aumento mais rápido do que o esperado na taxa de juro
estadosunidense. Caso ela ocorra, parte dos recursos disponíveis no Brasil
devem ir para aquele país, depreciando mais o real, o que é bom para nossa
balança comercial. Para o PIB a expectativa do mercado para 2016 é de
retração de 3,40%. Para 2017, a expectativa do mercado é de crescimento de
1,00%. Já o governo trabalha com crescimento de 1,60%. Cabe ressaltar que
face a outros países do BRIC, nossa situação, atualmente, é das piores. Com
relação aos investimentos dos RPPS, a atual taxa de juro é interessante, pois
possibilita o atingimento de meta atuarial com baixo risco. Faz-se necessário
monitorar constantemente o mercado em busca de oportunidades pontuais,
verificando a evolução da nossa economia. METODOLOGIA PARA
ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA: A alocação estratégica dos recursos do RPPS –
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul será realizada respeitando, além
da legislação vigente, os objetivos do fundo, relação risco-retorno, e as
condições de solvência, liquidez e transparência dos ativos e instituições
financeiras. O Fundo segue uma estratégia de investimentos conhecida como
top-down. Esta estratégia consiste em, primeiramente analisar cenários
macroeconômicos como crescimento do PIB, alterações internacionais,
impactos na taxa de câmbio, taxa de juros, inflação e balanço de pagamentos.
Com estes dados são feitas avaliações de desempenho futuro de índices de
mercado de renda fixa e renda variável e após, selecionam-se os índices
prioritários para investimentos. Depois de feita a alocação nos vértices com
base na análise top-down de tendência dos mercados, dados qualitativos e
quantitativos de ativos individuais são avaliados, afim de selecionarmos os
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ativos que apresentam as melhores perspectivas de crescimento futuro e
melhor relação retorno-risco dentro de um mesmo segmento. Por fim, utiliza-se
ainda o modelo da Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz, com o
objetivo de encontrar a melhor alocação possível entre ativos, respeitados os
parâmetros definidos na política de investimento. Frisa-se aqui, que manter-se
fiel a uma estratégia de investimento em todas as condições de mercado é
fundamental para alcançar os objetivos do fundo, especialmente em tempos de
volatilidade no mercado. REALOCAÇÃO DE RECURSOS: A realocação de
recursos ocorrerá sempre que a ponderação de qualquer classe de ativo
estiver fora dos limites definidos nesta Política de Investimento. Neste caso, de
acordo com a Resolução 3.922/2010, o fundo terá um prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias para realizar esta adequação. Ademais, seguindo uma
gestão ativa de investimento, os gestores poderão realizar realocações táticas
de recursos, visando aproveitamento de oportunidades observadas no
mercado. Estas realocações de curto prazo, entretanto, deverão estar
alinhadas com a estratégia de investimento de longo prazo e ser analisadas
levando-se em consideração os custos operacionais aplicáveis. ALOCAÇÃO
OBJETIVO: A previsão para a Selic (segundo Relatório Focus de 19/08/16 –
Mediana Top 5) é de que esta encerre o ano de 2016 em 13,75%. Para 2017, a
expectativa é de queda, devendo encerrar o ano entre 10,50% e 11,25%. Ou
seja, no momento, projeta-se que o COPOM decida por aumentar o movimento
de queda da taxa de juros, iniciado no final deste ano, com dois cortes de
0,25% nas reuniões de Outubro e Novembro. O mercado, entretanto, ao longo
deste ano de 2016, já precificou a maior parte deste movimento. Para 2017,
deve haver alguma volatilidade, face às incertezas político econômicas. A
inflação, medida pelo IPCA, também está em tendência de queda. Espera-se
que este índice encerre o ano em 6,49%, dentro do limite da meta. De Janeiro
a Julho de 2016, o índice já acumulou 4,96% no ano. Neste cenário, pode-se
esperar que o IPCA mensal médio (de Agosto a Dezembro) seja de 0,45% resultando em uma meta atuarial média mensal de 0,94%. Atualmente, a taxa
média diária do DI é de 0,052%. A taxa DI acumulada mensal gira em torno de
1,05%-1,11%, dependendo do número de dias úteis no mês. Levando-se em
conta o cenário-político econômico do Brasil, as perspectivas para a inflação e
taxa de juros, e a relação risco vs. retorno dos ativos, os recursos do RPPS –
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul terão como alocação estratégica
uma carteira conservadora, conforme demonstrado na tabela a seguir:
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CLASSES DE ATIVOS

LIMITE
RESOLUÇÃO

RENDA FIXA - Art. 7°

ALOCAÇÃO
OBJETIVO

LIMITE MÁXIMO

100%

Títulos Tesouro Nacional - Art. 7°, I, "a"

100%

0%

100%

FI 100% Títulos TN - Art. 7°, I, "b"

100%

75%

100%

Operações Compromissadas - Art. 7°, II

15%

0%

15%

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, III

80%

0%

80%

FI de Renda Fixa - Art. 7°, IV

30%

25%

30%

Depósitos de Poupança - Art. 7°, V, "a"

20%

0%

20%

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7°, V, "b"

20%

0%

20%

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7°, VI

15%

0%

15%

FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7°, VII, "a"

5%

0%

3%
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FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, "b"

5%

RENDA VARIÁVEL - Art. 8°

0%

5%

0%

FI Ações Referenciados - Art. 8°, I

30%

0%

30%

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8°, II

20%

0%

20%

FI em Ações - Art. 8°, III

15%

0%

15%

FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, IV

5%

0%

5%

FI em Participações - Fechado - Art. 8°, V

5%

0%

3%

FI Imobiliária - Negociação em Bolsa - Art. 8°, VI

5%

0%

5%

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS: A avaliação será de caráter
contínuo. Entretanto, no mínimo trimestralmente os gestores responsáveis
devem elaborar relatórios detalhados sobre: a rentabilidade, os riscos das
diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do
Fundo e a aderência à política anual de investimentos. Neste trabalho, os
gestores serão auxiliados uma Consultoria de Valores Mobiliários,
especialmente contratada para esta finalidade, que elaborará relatórios
bimestrais para avaliação do desempenho da carteira e dos veículos de
investimentos do Instituto. Ademais, o Comitê de Investimentos tem obrigação
de acompanhar a execução e implementação desta política de investimentos.
VALIDADE: O presente documento será válido até 31 de Dezembro de 2017.
DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO: Esta política de
investimentos será divulgada por meio eletrônico, através da página
www.saolourençodosul.rs.gov.br e também pela distribuição no formato
impresso aos conselheiros representantes do Fundo de cada secretaria desta
municipalidade. Além disso, será exposto no mural da prefeitura para livre
acesso a todos interessados. DISPOSIÇÕES FINAIS: A presente política
deverá ser implementada no exercício de 2017. Esta poderá, justificadamente,
ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou
à nova legislação. Neste caso, far-se-á necessário a elaboração e aprovação
de uma nova política de investimentos. A Resolução 3.922/2010 exige que a
política anual de investimentos e suas revisões sejam aprovadas pelo órgão
superior competente antes de sua implementação. Não havendo alterações,
esta Política de Investimento deve ser revisada pelo menos uma vez ao ano. O
presente documento foi aprovado pelo Comitê de Investimentos do RPPS –
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, conforme Ata de Aprovação da
Política de Investimentos. São Lourenço do Sul, 23 de Dezembro de 2016.
Responsável pela elaboração da Política de Investimentos: João Eduardo
Knopp – Gestor; Martha Porto Petrucci – Presidente. Após a explanação
fazendo considerações e ressalvas, foi colocado em votação sendo a mesma
aprovada. Por fim, a Presidente expõe a questão da aprovação do orçamento
de 2017 do FAPS. Martha explica aos presentes que sendo a aprovação do
orçamento uma das atribuições deste conselho e tendo em vista o mesmo ter
sido disponibilizado para apreciação e aprovação do C.M.P. muito próximo ao
prazo estabelecido de entrada na Câmara de Vereadores, a mesma teve de ir
adiantando a análise do referido. A Presidente diz ter minuciosamente feito
inclusões de despesas e desdobramentos, bem como a definição de valores,
dando destaque a demanda que haverá frente à reforma da casa sede do
FAPS. Martha então esboça brevemente como ficou o orçamento, perfazendo
um montante de R$ 16.287.045,00, salientando o fato de ano que vem o
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conselho se reunir para fazer a análise. Os conselheiros em posse do
orçamento não fazem subjeções ao mesmo. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
presentes.
São Lourenço do Sul, 28 de dezembro de 2016.
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