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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-

se na sala do RPPS, anexo do Centro Administrativo Amantino Lucindo Montanari, os 

membros do Conselho Municipal da Previdência Social e o Comitê de Investimentos, o 

presidente Ítalo  informou a todos os presentes o recebimento de um documento do 

Secretário Municipal de Fazenda do qual se identificou desde a competência de 

setembro de 2017, pagamentos errôneos com rubricas do RPPS, referentes a 

complementação de aposentadoria dos inativos RGPS. O valor total informado é de R$ 

35.482,35 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

sendo o valor de R$ 27.075,68 (vinte e sete mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos) referente a setembro de 2017 até dezembro de 2018 e o valor de R$ 8.406,67 

(oito mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos) referente ao período de 

janeiro a maio de 2019, foi solicitado aos membros do conselho a concordância dessa 

devolução ao RPPS, todos os membros presentes aceitaram a devolução no valor 

citado sem os reajustes do IGPM. Em seguida foi informado também aos membros a 

aprovação do pagamento do curso “Aposentadorias, Pensões e Demais Benefícios 

Previdenciários, Regras para Concessão que a servidora e membro do Comitê de 

Investimentos Francine Rostirolla realizara nos dias 08 e 09 de julho de 2019, a fim de 

agilizar os diversos pedidos de aposentadorias no Departamento de Recursos 

Humanos. Após o gestor Rogério informou a rentabilidade referente ao mês de maio 

que segue em anexo acompanhado do relatório de enquadramento conforme política 

de investimentos. Nada mais havendo a constar, encerro a presenta ata, que será 

assinada por mim e pelos demais presentes. 


