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ATA ORDINÁRIA Nº 202           Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às quatorze 

horas e trinta 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; ANDRÉIA Nunes; ANDERSON Etter; 

EVERTON Almeida Del Rio; conselheira suplente ROSA Maria Barbosa; do 

IAPS: ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de Administração e 

Finanças, conforme o livro de presença. Presidente abriu os trabalhos. 

EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: não houve. A pauta da 

reunião: a) verificar os relatórios de ingresso e despesa do numerário de 

março e abril no IAPS; b) fixar aviso nos contra-cheques dos servidores 

sobre processo eleitoral para renovação do quadro de Conselheiro do IAPS. 

Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: Diretora 

Adriana do IAPS justifica a falta da representante dos Inativos, Senhora 

SILVIA Helena Leuck. Distribuiu os seguintes relatórios de março e abril do 

corrente ano: a) Totalização Receitas (Analíticas); b) Demonstrativo Mensal 

Despesa Empenhada; c) Conciliação Bancária; d) Receita – Balancete 

Analítico/itens; e) Balancete Despesa Mensal; f) Balancete Contábil Anual. 

Os valores monetários mais significativos dos relatórios entregues pela 

Adriana: Totalizador de Receita Analítica de março e abril da 

Contribuição do Servidor ativo para RPPS: MARÇO=R$ 608.068,51 

(seiscentos e oito mil sessenta e oito reais com cinqüenta e um centavos); 

ABRIL=R$ 374.195,92 (trezentos e setenta e quatro mil cento e noventa e 

cinco reais com noventa e dois centavos); Aluguel de imóveis públicos 

MARÇO=R$ 13.903,14 (treze mil novecentos e três reais com quatorze 

centavos); ABRIL=R$ 3.225,32 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e 

trinta e dois centavos); Remuneração Investimentos RPPS em Renda Fixa 
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MARÇO=R$ 1.467.928,24 (hum milhão quatrocentos e sessenta e sete mil 

novecentos e vinte e oito reais com vinte e quatro centavos); ABRIL=R$ 

1.083.606,55 (hum milhão, oitenta e três mil, seiscentos e seis reais com 

cinqüenta e cinco centavos); Contribuição Patronal MARÇO=R$ 5.108,73 

(cinco mil cento e oito reais com setenta e três centavos); ABRIL=R$ 

357.645,93 (trezentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e quarenta e 

cinco reais com noventa e três centavos); Contribuição Previdenciária 

em Regime de Parcelamento de Débito MARÇO=R$ 365.603,51 

(trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais com cinqüenta e 

um centavos); ABRIL=R$ 13.459,29 (treze mil quatrocentos e cinqüenta e 

nove reais com vinte e nove centavos). Aluguéis MARÇO=R$ R$ 24.281,28 

(vinte e quatro mil duzentos e oitenta e um reais com vinte e oito 

centavos); ABRIL=R$ 24.281,28 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e 

um reais com vinte e oito centavos) lançado como Receita Corrente Intra 

Orçamentária. Everton quer que seja contatada a Secretaria de 

Administração para inserir neste mês avisos nos contras-cheques dos 

servidores que haverá eleição para renovar quadro de Conselheiros do 

IAPS. Diretora Adriana fará contato com Diretora dos Recursos Humanos 

para informar pedido e viabilizar procedimento. Diretora aceitou a 

incumbência de reforçar perante as outras autarquias (Hospital Centenário; 

SEMAE; Câmara de Vereadores) sobre necessidade de difundir o processo 

de renovação eleitoral do Conselho Previdenciário. Assim como alertará os 

Aposentados e Pensionistas sobre isso para que haja candidatos inscritos. 

Ari pergunta sobre quantos da SEMUSP – Secretaria de Segurança Pública 

se inscreveram. Resposta: nenhum até o momento. Adriana pede que 

Everton reserve sala para dia 18 na Câmara para poder instalar o certame 

eleitoral. Everton providenciará. Everton olhou os relatórios apresentados e 

considera estarem em conformidade com os preceitos contábeis. Surgiu 

uma dúvida que foi sanada pela Diretora Adriana. Que era referente a conta 

zerada no BANRISUL. Foi explicado que conta pertencia ao Hospital 

Centenário e foi repassada para conta única de Renda Fixa a Longo Prazo. 

Adriana sugere que seja feita correspondência ao Prefeito expondo a 
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contrariedade do Conselho Municipal Previdenciário quanto ao retardo 

dos repasses previdenciários dos servidores retidos nos contra-cheques 

assim como as constantes renovações dos termos de parcelamentos de 

dívidas previdenciárias que já estão ao redor de cinqüenta e um milhões. 

Adriana destaca que Prefeitura atualizará a parte previdenciária patronal 

pendente de novembro de 2010 até abril de 2011, incluído o décimo 

terceiro salário. E que será pago integralmente até a primeira quinzena de 

junho os valores das contribuições recolhidas dos servidores para que seja 

emitido novo Certificado de Regularidade Previdenciário. Cita ainda que o 

SEMAE tem quatro termos de parcelamentos e que ainda restam três a 

serem honrados. Everton pede que Ari e Adriana formalizem texto da 

correspondência exigindo repasses das contribuições previdenciárias 

dos servidores dentro do prazo legal e na sua totalidade. E quer que todos 

os Conselheiros assinem tal documento antes de protocolar na Prefeitura e 

demais Autarquias (HC e SEMAE). Quanto ao CPC Rosa quer que Conselho 

faça pressão para que Prefeitura pague em dia as parcelas da transação do 

imóvel que pertence aos servidores. Foi comentado sobre a Vila Esperança 

que tem haver com o IPF, denominação antiga de área que pertence ao 

IAPS que está invadida a mais de vinte anos. E que Prefeitura acionou o 

IAPS judicialmente cobrando taxas de limpeza pública e iluminação. Adriana 

que o IAPS tem a propriedade e não a posse do imóvel no momento. E 

pediu que na correspondência a ser enviada ao Prefeito que fosse pedido a 

regularização da situação da Vila Esperança. Anderson propõe que a 

Procuradoria do IAPS resgate o histórico da Vila Esperança e que já ouviu 

de antigos Conselheiros que já houve encaminhamento nesse sentido em 

época passada. Adriana passará necessidade a Advogada Tânia para 

pesquisar a respeito. Everton almeja que todos os Conselheiros estejam 

presentes no dia da eleição para renovação do quadro de Conselheiros e 

acompanhar o processo eleitoral na Câmara de Vereadores no dia 18 de 

junho. Anderson sugere que texto (correspondência) a ser enviada ao 

Prefeito seja feito e aguarde a próxima reunião para que outros 

Conselheiros possam se manifestar a respeito. Everton diz que Ata 
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Extraordinária nº 082 será lida na próxima reunião. Adriana comenta 

que SEMAE está devendo contribuição patronal desde novembro de 

2010 e a contribuição do servidor desde janeiro desse ano. E que SEMAE 

está em melhores condições financeiras. Ari concorda, visto que SEMAE tem 

ingresso mensal de numerário referente as contas de água paga. Anderson 

pede que Conselho envie correspondência ao SEMAE informado que quer o 

repasse dos valores, pois ao acompanhar o repasse dos valores foi 

constatada essa inconformidade e que seja repassado o quanto antes os 

valores devidos e não pagos. Adriana diz que foi enviado ofício ao SEMAE 

em vinte e cinco de março do corrente ano aos cuidados do Senhor 

Ronaldo – Diretor do SEMAE informando que os repasses dos valores 

previdenciários está em atraso. Correspondência semelhante será enviada 

ao Hospital Centenário. Adriana pede a Ari que envie por e-mail textos para 

que a duas mãos possa ser redigido e encaminhado ao Everton para assinar 

e entregar aos destinatários o quanto antes. Everton convoca reunião 

extraordinária para dia dois de junho as quatorze horas neste mesmo 

local. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada pelo Presidente Everton às 

quinze horas e quarenta e cinco minutos Eu, ARI Mocellin, Secretário, 

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

de julho de dois mil e onze pelo Presidente e Secretário. 


