
PR•FEITURA Mt..N1('IPAL 	CAXIAS DO Sul. 
iNsTurrro DE PREVIDI.:NCIA ASSIS•C:NCLA N1UNI('IPAL IPANI 

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR — FAPS 

REUNIAO EXTRAORDINARIA 
DO CONSELHO FISCAL DO FAPS 

ATA N° 05/2013 

Aos doze dies do mes de junho de dois mil e treze, as quatorze horas e oito minutos, na Sala de ReuniOes do 
Institute, em Reuniao Ordinaria, verificado o quorum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do 
FAPS: Marcos Antonio da Silva, Clovis Jose Triches, Ricardo Vandreo Bette, Natalia Adriana Michelon, Eliane 
Stedile Busellato, Maria Cristiane Vieira da Silva e Janice Pezzi Fich. A ausencia da Conselheira Joice Nara 
Verdi foi justificada. 0 Presidente do Conselho, Sr. Marcos Ant6nio da Silva, iniciou a reuniao corn a leitura e 
apreciacao da pauta: debate sobre a exposicao do atuario e analise do caixa e balancete de fevereiro e merge 
de 2013 (dois mil e treze). A pauta foi aceita por unanimidade. No que se refere ao primeiro item da pauta 
debate sobre a exposicao do atuario Marcos solicitou que conste em ata a fala do Fardin constante na ata 
04/2013 (quatro barra dois mil e treze) deste Conselho onde o mesmo falou que: -Fardin disse que no ano 
passado Ede informou o Conselho Deliberativo do FAPS da necessidade de um aumento de allquota e que os membros do 
Conselho nao solicitaram urn estudo mais aprofundado, em tempo, que os membros do Conselho ficaram denies pars 
tomar as providancias necessaries. Ele afirmov, Jambe m, que havia avisado, verbalmente, a Diregao anterior do Institute) do 
problems de caixa antes da apresentagao realizada em maio de 2012 (do's mil e doze)." E o relato feito por ele na ata 
06/2012 (seis de dois mil e doze) do Conselho Deliberativo do FAPS, em reuniao extraordinaria, realizada no 
dia 10 (dez) de maio de 2012 (dois mil e doze), o qual consta que: 'Fardin disse que estamos chegando num 
memento de reviser o modelo swat de cusleio, pois este necessitando um spode maior na sistematica de Caxias do Sul. 
Rosimeri questionou qua! o resulted() concreto do cakuio aluariat Fardin respondeu que °stenos no limite. Rosimeri pediu 
se tomes que tomer as medidas a curio, media ou a long* prazo. 0 atuario informou que a partir deste calculo atuarial, 
efetuara estudos, corn proposicao de alternatives, pars que o FAPS avalie a situagao e adote as medidas necessaries, 
preferencialmente a partir do ano que vein.' Nos assuntos  qerais: 1°. Foram distribuidos os documentos 
encaminhados pelo Joao Batista, Diretor Administrativo do FAPS: a) Evolucao das receitas corn contribuicoes 
previdenciarias e das despesas com pagamento de beneficios previdenciarios no periodo de marco de 2012 
(dois mil e doze) a abril de 2013 (dois mil e treze). b) Demonstrative das receitas e despesas previdenciarias do 
regime preprio de previdencia social, de marco a abril de 2013 (dois mil e treze). 2°. Foi comunicado que no 
periodo de 03 (tres) a 05 (cinco) de julho do corrente, a ABIPEM reafizara o seu 47° (quadragesimo sefimo) 
Congresso Nacional de Previdencia Peblica do Brasil, na cidade de Joinville — SC e, que foi disponibilizada 
uma vaga. Ficou decidido que sera definido ate sexta-feira o nome do membro deste Conselho (we Ira 
participar. 3°. Cristiane realizou urn relate do XI Seminario Sul Brasileiro de Previdencia Peblica, que participou 
juntamente com a Janice, no periodo de 22 (vinte e dois) a 24 (vinte e quatro) de maio deste ano. 4°. Luiz 
Carlos apresentou a situacao de uma servidora inativa que, apes sua jubilacao, anterior a Constituicao de 1988 
(mil novecentos e oitenta e oito), fora contratada pelo regime celetista pela municipalidade. Em 1993 (mil 
novecentos e noventa e tres) ajuizou demanda contra o Poder Executivo Municipal. 0 feito encontra-se 
inclusive corn o processo executive transitado em julgado. Houve determinacao judicial para que, sob pena de 
multa diaria, o IPAM-FAPS a colocasse com a vantagem auferida pela decisao judicial, ou seja, acrescimo de 
140% (cento e quarenta por cento) sobre os proventos. Ocorre, contudo, a existencia efetiva de um erro 
material em diversas das decisOes judiciais, pois the fora concedido a vantagem de 1.40 (urn virgule quarenta) 
por cento, incidente no total dos proventos. No entanto. as decisoes judiciais entenderam que tal beneficio 
equivate a 140% (cento e quarenta por canto). Tratando-se de erro material, a qualquer tempo e em qualquer 
juizo, podera ser formulado pedido de reforma. Prazo vencido inclusive a acao rescisoria. 0 demandado 
ressatte-se, sempre fora o Poder Executive Municipal. Corn a determinacao de incluir nos proventos, ocorrido 
no mes maio/13 (dois mil e treze), o IPAM ja podera ser e efetivamente o 6, agente passive na demanda. 
Consultados os Senhores Conselheiros do Conselho Deliberativo sob a possibilidade da demanda, com 
nomeacao de perito, na area de maternatica, autorizada a contratacao e, por via de conseqiiencia, o 
ajuizamento da demanda pelo erro material, o que sera feito nos preximos dias. Os conselheiros questionaram 
que tondo em vista que o FAPS e o IPAM-SAUDE possuem o mesmo CNPJ se entrar alguma demanda judicial 
contra o IPAM-SAUDE se pode ser utilizado o dinheiro do FAPS. Luiz Carlos respondeu que nao. Nada mais 
havendo a relater eu, Marcia de Araujo, encerro a presente ata que sera ins por mjime pelos demais 
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