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ATA ORDINÁRIA Nº 196             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, as quatorze 
horas e dezoito minutos iniciou a reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal 

Previdenciário na sala de reuniões do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado na Av. João Correa, 1350 - quarto 

andar. Presidiu a mesa o Presidente Everton Del Rio e Ari Mocellin como Secretário. 
Presentes os conselheiros titulares: ANDRÉIA Nunes; ARI Mocellin; ANDERSON 

Etter; EVERTON Almeida Del Rio; SILVIA Helena Leuck; do IAPS: GENÉSIO 

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

Administração e Finanças conforme o livro de presença. Presidente abriu os 
trabalhos com a Leitura de Ata Ordinária de número 195 e Ata Extraordinária 

de número 081, sendo considerada aprovada sem emendas e assinada pelo 

Secretário e Presidente. EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: não 

houve. ORDEM DO DIA: Presidente passou a palavra para ADRIANA. Ela distribuiu 

aos Conselheiros o Totalizador de Receita Analítica de abril do corrente ano 
assim como o Demonstrativo Mensal da Despesa Empenhada. Valores 

monetários mais significativos de Receitas: Contribuição do Servidor ativo para 

RPPS R$ 317.045,80 (trezentos e dezessete mil e quarenta e cinco reais e oitenta 

centavos); Remuneração Investimentos RPPS em Renda Fixa R$ 730.263,64 
(trezentos e trinta mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos); Contribuição Patronal R$ 318.735,16 (trezentos e dezoito mil 

setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos); Contribuição 

Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito R$ 12.840,72 (doze mil 
oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos). Mocellin pergunta a Adriana 

quanto ao baixo valor da contribuição do servidor ativo mencionado acima; 

Adriana diz que o valor foi complementado após a elaboração deste relatório. 

Adriana comentou que o Cálculo Atuarial seria apresentado aos Conselheiros com 
Power-Point, mas faltou projetor. Encaminhará por e-mail aos Conselheiros para 

conhecimento. Diz que no ano de 2009 registrou superávit ao redor de R$ 

27.000.000,00 (vinte e sete milhões). Que o CRP – Certificado de Regularidade 

Previdenciária vence em oito de junho. Serão feitos novos parcelamentos de 

débitos da parte patronal dos Entes: Prefeitura e SEMAE referente a novembro 
de dois mil e nove até abril de dois mil e dez serão em 60 (sessenta) parcelas. E 

que os parcelamentos em atraso serão pagos em breve. Está sendo elaborado 

Projeto de Lei para que o índice INPC mais meio por cento ao mês corrija as 

parcelas em atraso, visto que o índice difere do usado pelo governo federal. O valor 
mensal da dívida da contribuição patronal será parcial porque foram pagos parte do 

valor. O total da dívida dos Entes Públicos para com o IAPS está ao redor de R$ 

45.000.000,000 (quarenta e cinco milhões), sendo parte desse valor o que consta 

no balanço 2009 que será enviado ao TCE-RS, Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul enquadrado como créditos no Ativo Permanente no valor de R$ 

42.177.009,94 (quarenta e dois milhões cento e setenta e sete mil e nove 

reais com noventa e quatro centavos) mais um valor aproximado de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) do novo parcelamento. Quanto a matrícula 

do CPC foi liberado pela Receita Federal a Certidão Negativa e com esse documento 
o SENAC poderá pagar os aluguéis devidos e não pagos por falta dessa certidão. 

Comentou que participou junto com o GENÉSIO do VIII Seminário Sul Brasileiro de 

Previdência Pública de Novo Hamburgo realizado nos dias 12, 13 e 14 de maio em 
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Novo Hamburgo e que no site da AGIP – Associação Gaúcha de Instituições de 

Previdência Pública tem informações para consulta. Foi salientado nesse Seminário 

que em 01/06/2010 (primeiro de junho do corrente ano) iniciará o controle dos 
parcelamentos de débitos dos Entes Públicos com os RPPS – Regime Próprio de 

Previdência Social via Ministério da Previdência Social. Quanto as aplicações 

financeiras não haverá mudança. Há proposta de qualificar o CMP – Conselho 

Municipal Previdenciário e que a apresentação realizada pode ser acessada no site 
da AGIP. EVERTON olhou a Conciliação Bancária e deu sua aprovação. ANDRÉIA 

comenta que é salutar a evolução da fiscalização federal sobre o RPPS. SILVIA 

pergunta sobre o IPF – lotes, terrenos, casas que foram vendidos aos funcionários 

públicos que não tinham moradia; foi esclarecido pela ADRIANA e Genésio que é 
um problema político e que as pessoas lá instaladas nada pagaram e nada consta 

nos documentos do IAPS sobre o assunto. EVERTON diz que fez curso em Curitiba 

sobre Contabilidade Patrimonial e que a nova legislação norteará o gestor 

público na tomada de decisão resultando na solução do IPF. Propõe-se a 
acompanhar e ajudar na pesquisa no arquivo da Prefeitura para encontrar contratos 

da época do IPF. ADRIANA comenta que os imóveis pertencem ao IAPS e as 

matrículas dos imóveis confirmam isso. E se foram vendidos conforme dito pela 

SILVIA porque não registraram isso os compradores (servidores)? Everton pergunta 

sobre o extrato previdenciário e ADRIANA diz que está previsto a 
disponibilidade aos servidores no site do IAPS em julho com informações do ano 

de 1994 (mil novecentos e noventa e quatro) até a atualidade. O Conselho 

Municipal Previdenciário aprovou o parecer sobre o Balanço 2009 que será 

encaminhado ao TCE-RS, pois a Conselheira ARIANA do Hospital Centenário aprova 
e informou sua decisão a ADRIANA para repassar ao Presidente. Presidente deu-se 

por satisfeito e Conselheiros assinaram o referido Parecer. ENCERRAMENTO. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente Everton às quinze 

horas. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, 
discutida e aprovada foi assinada em dezenove de agosto de dois mil e dez pelo 

Presidente e Secretário. 
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