
Fundo de Aposentaria e Pensão dos servidores do município 
recebeu valores de compensação do INSS 

O FAPESE (Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do 
Município) , teve aportado no mês de janeiro do corrente ano; R$ 
612. 205, 34 (seiscentos e doze mil duzentos e cinco reais com 
trinta e quatro centavos) referente a compensações previdenciárias 
de processos administrativos dos servidores que já se aposentaram 
e que contribuíam para o Regime Geral de Previdência, ou 
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). No mês de fevereiro 
os recursos foram na soma de R$ 409.626.60 (quatrocentos e nove 
mil seiscentos e vinte e seis reais com sessenta centavos) 
totalizando R$ 1.021.831,94 (um milhão vinte um mil oitocentos e 
trinta e um reais com 94 centavos). Conforme destaca Claiton Souto 
Soares, Presidente do Conselho Administrativo, ao assumir a 
gestão do fundo os investimentos eram pouco mais de R$ 4 milhões 
atingindo hoje em torno de R$ 12 milhões de reais, fazendo do 
FAPESE o maior investidor no mercado financeiro em Rosário do 
Sul. Claiton salienta ainda que o resultado se dá a política de 
capacitação constante dos conselhos que compõem o FAPESE 
(Conselhos de Administração, Fiscal e de Investimentos) bem como 
o comprometimento com a agilidade nas resoluções de pendências 
burocráticas que tramitam entre o Município e o Ministério da 
Previdência.. Neste sentido, a Prefeita Zilase Rossignollo destaca a 
importância de se ter a CRP (Certificado de Regularidade 
Previdenciária) que é um documento fornecido pela Secretaria de 
Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência 
Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências 
estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo 
regime próprio de previdência social de um município, ou seja, 
atesta que o ente federativo, no caso o município de Rosário do Sul, 
segue normas de boa gestão de forma a assegurar o pagamento 
dos benefícios previdenciários aos seus segurados. 



 
 


