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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e 3 

trinta minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal 4 

“Alcides Donin”, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do 5 

TOLEDOPREV, para reunião extraordinária, conforme Ofício nº 018/2015, de 23 de 6 

setembro de  2015, do presidente do Conselho de Administração David Calça, com a 7 

seguinte pauta: Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do Regime Próprio de 8 

Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV para o exercício de 9 

2016.  Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla 10 

Costa, após verificar a existência de quorum, seguindo a pauta expôs e detalhou aos 11 

conselheiros a proposta orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social do 12 

Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV para o exercício de 2016, através dos 13 

relatórios: Anexo 2 da Lei nº 4.320/64, exercício 2016, Receita segundo as categorias 14 

econômicas; de Receita Orçamentária por Fonte de Recurso; Quadro de Detalhamento 15 

de Despesa Orçamentária. O Presidente solicitou que conste em ata, que  vota pela 16 

aprovação do orçamento apresentado pela Coordenação de Previdência do 17 

ToledoPrev, com ressalva na conta de receita “Contribuição Previdenciária para 18 

Amortização do Déficit Atuarial”, nota-se que, caso utilizada a mesma base de cálculo 19 

da contribuição patronal/servidor o valor seria majorado significativamente, 20 

considerando alíquota de aporte de 15,31% (quinze inteiros e trinta e um centésimos 21 

por cento), ultrapassaria os R$ 16.900.000,00 (dezesseis milhões e novecentos mil 22 

reais), no relatório segundo as categorias econômicas. Aprovado pelos demais 23 

membros a proposta de orçamento para o exercício de 2016, no valor total para as 24 

Receitas de R$ 77.877.506,81 (setenta e sete milhões oitocentos e setenta e sete mil 25 

quinhentos e seis reais e oitenta e um centavos) e para as Despesas o valor total de R$ 26 

77.902.506,81 (Setenta e sete milhões novecentos e dois mil quinhentos e seis reais e 27 

oitenta e um centavos), sendo que a diferença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 28 

refere-se a recursos do tesouro que serão aportados caso a despesa seja realizada. 29 

Esteve presente o servidor  Wilmar da Silva, contador responsável pelo Fundo de 30 

Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Nada mais 31 



havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, Marines 32 

Bettega, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes. 33 

Membros do Conselho de Administração 34 

Nome Assinatura      35 

Afonso Simch               - ausente 36 

Amauri Vilmar Linke    - presente 37 

Ângela Maria Zoletti    - presente 38 

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  - ausente 39 

David Calça                - presente 40 

Florinda Aparecida Oliveira   - presente 41 

Gerte Cecília Filipetto             - presente 42 

Ires Damian Scuzziato             - ausente 43 

Lucélia Giaretta Mattiello             - presente 44 

Marines Bettega              - presente 45 

Marta Fath               - presente  46 

Neusa Melania Bacca Koval            - ausente 47 

Roseli Fabris Dalla Costa                      - presente 48 

Coordenadora do TOLEDOPREV        49 


