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ATA ORDINÁRIA Nº 199             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às 
quatorze horas e vinte e dois 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 Conselheiro EVERTON Almeida 
Del Rio e Ari Mocellin como Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ARI 

Mocellin; SILVIA Helena Leuck; ANDRÉIA Nunes; ANDERSON Etter; EVERTON 

Almeida Del Rio; do IAPS: GENÉSIO Fernandes Monteiro – Diretor; ADRIANA 

Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de Administração e Finanças e o Servidor 
VISITANTE: Sidnei Bastos XAVIER Júnior, conforme o livro de presença. 

Presidente abriu os trabalhos. EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: 

não houve. A pauta da reunião de hoje é: a) ver o livro de atas; b) número de 

inscritos para processo eleitoral; c) extrato previdenciário. Comunicações do 

Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: Adriana distribuiu: a) Totalização de 
Receita de setembro e outubro; b) Balancete de Despesa Mensal do mesmo 

período; e apresentou para leitura: a) Balancete Contábil Anual; b) Balancete 

Analítico; c) Conciliação Bancária desses mesmos períodos. Presidente Everton 

pergunta a Adriana sobre o quando vence e qual a situação fiscal do CRP – 
Certificado de Regularidade Previdenciária e obteve como resposta sete de 

dezembro e que tem pendências de pagamento quer seja da parte do repasse da 

contribuição do servidor assim como a patronal. E que desde maio não abastece o 

sistema da Previdência Social com os dados por falta de pagamentos quer seja da 
Prefeitura, quer seja do SEMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto. Informou ao 

Poder Executivo a obrigação de regularizar a situação até cinco de dezembro 

para ter condições de fazer os lançamentos on-line no Sistema de Previdência 

Federal. Presidente pergunta sobre o CPC a Adriana que informou que está sendo 
regularizado o pagamento pendente e a previsão é janeiro com o aporte de 

recursos do IPTU por parte do Poder Executivo. Everton diz estarem em 

conformidade os documentos apresentados (conciliação bancária, balancete 

contábil, balancete analítico; totalizador de receita e balancete de despesa mensal 

de setembro e agosto) considerando-os aprovados. Adriana sugere modificar a 
identificação das atas 197 (14 julho), 198 (21 julho), 200 (01 setembro) por 

certidões, visto que não houve quorum, pois foi decidido pelos Conselheiros que 

seriam registrados todas as convocações do Conselho. Tal registro far-se-á 

manuscrito a margem nas atas mencionadas, COM O SEGUINTE TEOR: 
TRANSFORMADA de ATA em CERTIDÃO NUMERADA SEQUENCIALMENTE a partir de 

001. Ficando assim, onde se lê ata 197 de 14/11/2010 entenda-se certidão 001; 

ata 198 de 21/07/2010 entenda-se certidão 002; ata 200 de 01/09/2010 

entenda-se certidão 003. Resultando na alteração da numeração da Ata: 199 de 
dezenove de agosto para número 197. Foi entregue a Adriana Ata 

Extraordinária 081 de vinte e sete de abril para substituir a de número 080 do 

mesmo período em função desse número já existir. RETROAGEM e ficam retificados 

os seguintes termos: a) na ata de dezenove de agosto DE “Presidente abriu os 

trabalhos com a Leitura de Atas Ordinários anteriores de número 196, 197 e 
198 PARA “Leitura da Ata Ordinária 196 e das Certidões 001 de quatorze de 

julho e 002 de vinte e um de julho que registram a falta de quorum; b) na ata 

de primeiro de setembro passa a chamar-se Certidão 003. Leitura de Ata de 
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número 198 de 24/09/2010 colocada em votação foi aprovada sem emendas e 

assinada pelo Presidente Everton e Secretário Ari. Andréia abordou sobre a 

dificuldade de termos dois suplementes, visto a modificação sugerida em reunião 
passada. Se não houve adesão dos servidores para inscreverem-se para o pleito. 

Pois só dois servidores se inscreveram até o dia 15 de novembro; teremos 

que prorrogar os mandatos dos atuais Conselheiros. Adriana diz que a difusão do 

processo eleitoral para renovação do quadro de Conselheiros foi feita em todos os 
setores do Poder Executivo, Autarquias e Poder Legislativo e não surtiu efeito. 

Sugere que seja encaminhado pedido ao Prefeito para editar convocação aos 

Gestores dos Entes Públicos (HC; SEMAE; CÂMARA VEREADORES; IAPS; 

PREFEITURA) para o exercício da cidadania. Everton e Genésio consideram 
necessário prorrogar o mandato dos atuais conselheiros até maio do próximo 

ano. Com posse dos novos eleitos em junho. Tal decisão será tomada na reunião 

extraordinária do dia trinta de novembro às quatorze horas neste local. 

Everton acha que titularidade do Poder Legislativo deva ser do Servidor desse 
quadro e que servidor do IAPS não deveria pertencer ao Conselho. Genésio 

argumenta que servidor do IAPS faz parte do Quadro do Poder Executivo e não 

pode ser excluído do processo de cidadania porque também contribui com sua 

parte contributiva previdenciária ao IAPS. Andréia lembra que foi prejudicada 

outrora na progressão funcional pois teve falta ao serviço nos dias em que atuou 
como Conselheira e que isso não ocorre mais e pode ser um dos fatores da rara 

adesão dos inscritos ao processo eleitoral de renovação do quadro do CMP-IAPS. 

Presidente autoriza Adriana a convocar por sua ordem todos os Conselheiros 

para reunião extraordinária dia 30 de novembro. Anderson questiona sobre os 
débitos da contribuição previdenciária do servidor recolhida pelo Ente Público 

(SEMAE). A resposta da Adriana é que devem aproximadamente R$ 142.000,00 

(cento e quarenta e dois mil reais). Quanto ao Extrato Previdenciário questionado 

pelo Ari, Adriana diz que não pode emitir por existir incompatibilidade 
tecnológica entre os sistemas informatizado da empresa contratada pelos Entes 

Públicos para realizar gerir o sistema e que o óbice está nos diferentes sistemas 

informatizados dos Recursos Humanos quer seja do Poder Executivo, Hospital 

Centenário, SEMAE, Câmara de Vereadores que inviabiliza a importação dos 

valores, quer seja da contribuição previdenciária do servidor como a patronal. 
O Totalizador de Receita e a Despesa Empenhada, ambos de setembro e 

outubro, distribuídos pela Adriana foram aprovados os lançamentos por 

unanimidade do Conselho. Everton olhou a Conciliação Bancária e Balancete 

Analíticos de setembro e outubro e diz estarem em conformidade com a 
legislação. Totalizador de Receita Analítica de setembro ressalto os valores 

monetários mais significativos: Contribuição Servidor ativo para RPPS R$ 

383.228,58 (Trezentos e oitenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e cinqüenta 

e oito centavos); Remuneração Investimentos RPPS em Renda Fixa R$ 
827.927,54 (Oitocentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais e 

cinqüenta e quatro centavos); Contribuição Patronal R$ 345.084,74 (Trezentos e 

quarenta e cinco mil e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); 

Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito R$ 
1.814,99 (Hum mil oitocentos e quatorze reais e noventa nove centavos). 

Referente ao mês de outubro: Contribuição Servidor ativo para RPPS R$ 

593.394,86 (Quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e seis centavos); Remuneração Investimentos RPPS em Renda Fixa R$ 

1.379.085,16 (Hum milhão trezentos e setenta e nove mil, oitenta e cinco reais e 
dezesseis centavos); Contribuição Patronal R$ 632.538,21 (Seiscentos e trinta e 

dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos); Contribuição 
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Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito R$ 264.285,42 

(Duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

dois centavos). ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada pelo Presidente Everton 
às quinze horas e quarenta e quatro minutos. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, 

redigi a presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada em trinta de 

novembro de dois mil e dez pelo Presidente e Secretário. 


