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Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 dois memorandos do Secretário Municipal de 

Fazenda onde se constatou através dos balancetes de despesa do RPPS, pagamentos indevidos 

com recursos do mesmo, no memorando n.° 14/2019, os valores da gratificação referente a 

matrícula n.° 943, foram pagos com recursos do RPPS, pelo período de 31/01/2018 a 

30/06/2019, o valor de R$ 4.044,77 (quatro mil, quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) 

referente ao período de 2019 e o valor de R$ 7.980,64 (sete mil, novecentos e oitenta reais e 

sessenta e quatro centavos) referente ao período de 2018, totalizando o valor de R$ 12.025,41 

(doze mil vinte e cinco reais e quarenta e um centavos). E conforme memorando n.° 15/2019 

encaminhado pelo mesmo, houve o pagamento do 13° salário adiantado para os servidores 

Daniela Turmina e Rogério Reolon, pagos indevidamente com recursos do RPPS, somando o 

valor em R$ 6.347,94 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) 

referente ao 13º salário adiantado de 2019. Após a informação todos os membros presentes do 

conselho e comitê de investimentos concordaram que a devolução dos valores deve ser realizada 

por parte da administração ao RPPS, conforme valores expostos nos memorandos. Após o 

gestor Rogério informou a rentabilidade referente ao mês de junho que segue em anexo 

acompanhado do relatório de enquadramento conforme política de investimentos. O presidente 

Ítalo informou a todos a respeito do Treinamento Técnico que acontecerá no dia 14/08/2019, na 

sede da Referência, o qual os servidores Daniela, Fabíola e Michael participarão e no dia 

15/08/2019, acontecerá o I Encontro sobre Gestão Atuarial de RPPSs no auditório do TCE, onde 

participarão o presidente Ítalo e a servidora Fabíola. O presidente Ítalo comunica que será feita 

a alteração da rúbrica orçamentária referente as diárias dos conselheiros do RPPS para cursos 

e outras atividades, pois foi verificado que a rúbrica existente é específica para pagamento de 

pessoas civis, ou seja, de fora da administração pública. Solicitada a aprovação todos os 

presentes concordaram. Nada mais havendo a constar, encerro a presenta ata, que será 

assinada por mim e pelos demais presentes. 


