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CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez às quatorze 

horas e dezessete minutos na sala de reuniões do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado na Av. João Correa, 1350 

- quarto andar estiveram reunidos os conselheiros para reunião extraordinária 

do Conselho Municipal Previdenciário. Conselheiros titulares presentes: ARI 

Mocellin; EVERTON Almeida Del Rio; SILVIA Helena Leuck; ANDRÉIA Nunes; 

ANDERSON Etter; Suplente: ROSA Maria Barbosa; do IAPS: GENÉSIO Fernandes 

Monteiro – Diretor e ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de 

Administração e Finanças. Everton destaca a pauta de hoje: a) recondução do 

mandato dos atuais conselheiros; b) prorrogar o processo eleitoral para 

renovação do quadro de Conselheiros. Leitura da Ata número 199 de 22 de 

novembro realizado pela Adriana por estar com a voz melhor. Aprovada sem 

emendas e por unanimidade. Everton usando da prerrogativa do Regime 

Interno do Conselho Municipal Previdenciário conforme Artigo 29 “os casos 

omissos e as duvidas suscitadas na execução do presente Regimento serão 

resolvidas pelo Presidente juntamente com a maioria absoluta dos demais 

membros do Conselho”. Baseado neste tópico determinou a prorrogação dos 

mandatos dos atuais Conselheiros com o aval dos atuais Conselheiros, em 

função de não ter havido candidatos em número suficientes para preencher as 

vagas existentes. Everton em conjunto com os Conselheiros definiu o cronograma 

sobre a prorrogação de mandato e processo eleitoral como sendo: de 01 de janeiro 

até 30 de junho (prorrogação dos mandatos dos atuais Conselheiros); de 01 

de março até 30 de maio (inscrições de novos Conselheiros para o pleito 

eleitoral); de 01 de junho até 30 de julho (processo eleitoral e eleição dos 

Conselheiros para a gestão 2011 a 2013); em 01 de julho (eleição e posse 

dos Conselheiros eleitos). Adriana fará publicar novo edital para difusão da 

presente decisão do Conselho Municipal Previdenciário. A eleição do Presidente da 

gestão 2011 ocorrerá na segunda reunião ordinária de dois mil e onze 

conforme Artigo quinto do Regime Interno do Conselho Municipal 

Previdenciário. Foi decidido que os Conselheiros inscritos como candidatos 

serão convidados para participar das reuniões do Conselho Municipal 
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Previdenciário em dois mil e onze. Adriana sugere que atas sejam expostas ao 

público a partir de dois mil e onze no site em construção do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões do Servidor. Colocado em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Ressalta que site teve contratempos e por isso não pode ser 

inaugurado por apresentar problemas de segurança contra hackers. Foram 

assinadas pelo Everton e Ari as certidões números: 001 de quatorze de julho; 

002 de vinte e um de julho; 003 de primeiro de setembro; e 004 de vinte e 

quatro de setembro para a Adriana assentar no livro de registro das reuniões do 

Conselho; assim como foi entregue a Ata 198 de vinte e quatro de setembro 

para procedimento similar. Andréia pede que sejam providenciados e fixados 

nos contracheques dos servidores aviso sobre a prorrogação do processo 

eleitoral para novos Conselheiros. Adriana questiona sobre a numeração da Ata 

EXTRAORDINÁRIA, Ari diz que a de hoje é 81. Ari pede a Adriana para verificar no 

livro de atas, pois pode estar equivoco quanto a numeração. Foi acordado que a 

próxima reunião será dia quinze de dezembro às quinze horas e após haverá 

confraternização com custas aos Conselheiros presentes. Ari adquirirá os 

salgados na empresa “Armelin” de Porto Alegre e Adriana comprará os 

refrigerantes. Depois haverá rateio dos custos. ENCERRAMENTO. Foi encerrada a 

reunião pelo Presidente Everton às quinze horas. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, 

redigi a presente Ata, que será assinada em quinze de dezembro de dois mil e 

dez pelo Presidente e Secretário. 


