ATA Nº 29/2018
Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2018, às 11 (onze) horas, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência Social, a pedido do
Presidente, nesta data composto pelos membros efetivos presentes Tiago Oliveira dos
Santos, Ana Beatriz Ferreira Garcia, Gladis Regina Madeira, Raquel Barros de Souza Dias, Luiz
Paulo Diniz, José Amaro Pereira, Claudio Ewerton e Roselena Machado Pereira, bem como a
Suplente Kellen de Azevedo Vasco. Primeiramente, foram feitas algumas considerações pelo
Presidente, com a apresentação do Livro Caixa, cujo saldo total em 31/08/2018 foi de R$
44.210.418,61 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e dezoito reais
e sessenta e um centavos, com rendimentos de R$ 110.766,93 (cento e dez mil, setecentos e
sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Em seguida pela Tesoureira foi dito que as
pesquisas eleitorais, a volatilidade do mercado, questões externas, como a briga
alfandegária entre China e os Estados Unidos e ainda a indefinição da taxa de juros dos
Estados Unidos influenciaram negativamente nos resultados. Em seguida, pelo Presidente,
foi abordada a aprovação pelo Conselho, de participação em curso dos membros Carolina
Azevedo (Gestora Administrativa), Tiago Oliveira dos Santos (Presidente) e Ana Beatriz
Ferreira Garcia (Tesoureira), no curso “E-SOCIAL NO RPPS – AGIP”, que será ministrado no
dia 17/10/2018, no valor total de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais). E, para os
mesmos membros, foi solicitada aprovação para participação no curso “O RPPS NO ESOCIAL”, a ser realizado na DPM no dia 24/09/2018, no valor total de R$ 1.017,90 (um mil,
dezessete reais e noventa centavos). A participação nos cursos se justifica, haja vista, que a
implantação do e-Social será exigida para órgãos da Administração Pública a partir de janeiro
de 2019. Assim, o primeiro curso será ministrado por técnicos ligados a Secretaria da
Previdência Social, com maior ênfase à parte prática do sistema. Enquanto o segundo
aborda a legislação que versa sobre a matéria. Submetido a votação pelo Conselho, houve a
aprovação por unanimidade. Por fim, pela Tesoureira foi abordado que ainda carece do
departamento jurídico a análise da atualização da legislação que versa sobre o RPPS. O que
será cobrado novamente. Nada havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão, da
qual eu, Raquel, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será assinada por mim
e pelos demais presentes na reunião.

