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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 082          Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e 

quarenta e cinco minutos iniciou a reunião EXTRAORDINÁRIA 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 Almeida Del Rio e Ari Mocellin 

como Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ANDRÉIA Nunes; ARI 

Mocellin; ANDERSON Etter; EVERTON Almeida Del Rio; SILVIA Helena Leuck; e a 

conselheira suplente ROSA Maria Barbosa; IAPS: GENÉSIO Fernandes Monteiro – 

Diretor; ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de Administração e Finanças 

e Laura Maria Martins – Contadora, conforme livro de presença. Presidente abriu os 

trabalhos com a Leitura de Ata anterior de número 201/2010. Colocada em 

votação foi aprovada sem emendas e assinada. Foi entregue a Adriana para 

fixar no livro de atas. EXPEDIENTE: Recebido: não houve. Expedido: não houve. 

Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: Andréia pergunta a 

Adriana sobre edital de eleição para renovação do quadro de conselheiros. Diz que 

fará hoje e deve sair no jornal semana que vem a convocação do pleito. Everton dá 

por aprovado a análise do balanço geral e do Balanço Orçamentário; Financeiro; 

Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresentado na reunião 

anterior. Laura explica que créditos a receber lançado como ATIVO PERMANETE 

são: das “Entidades devedoras R$ 9.744.635,57 (nove milhões setecentos e 

quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais com cinqüenta e sete 

centavos) mais os Créditos R$ 40.272.782,59 (quarenta milhões duzentos e 

setenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais com cinqüenta e nove 

centavos). Laura sugere que Prefeito compre do IAPS os terrenos do antigo “IPF” 

porque está invadido e posseiros construíram moradias no local e IAPS não tem 

direito de uso e Prefeitura venderia aos posseiros. Assim resolveria vários óbices: 

poderia cobrar IPTU e traria regularidade ao local com cidadania aos “invasores”. 

Adriana diz invasão ocorreu a uns 20 nos atrás. Andréia considera que IAPS não 

deve pagar os IPTU dos terrenos e Prefeitura deveria compreender a situação. 

Adriana sugere que seja feito a identificação das Famílias; das propriedades para 

depois regularizar a área (casas) via política. Everton quer agendar reunião com 

Prefeito Vanazzi para tratar de forma definitiva essa pendência de reintegração 
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de posse dos imóveis. Quer ainda que conselheiros se manifestem seu voto por 

escrito e nominal para ficar registrado na história a solução dada. Genésio concorda 

e Adriana diz que foi no cadastro da Prefeitura para ver a situação. Para que seja 

montada mapeamento da população para avaliar quantos imóveis tem no local e 

definir o valor de cada imóvel para fins de regularização. Definindo quanto vale 

cada terreno sem benfeitoria assim com os com casa construída via metragem 

quadrada de área construída. E que a CEF – Caixa Econômica Federal pode fazer a 

avaliação de cada imóvel. Adriana se dispõe a fazer contato com a CEF para dar 

prosseguimento a esta ação do CMP – Conselho Municipal Previdenciário. Adriana 

foi incumbida de agendar reunião com Prefeito Ary José Vanazzi e avisará 

conselheiros da data/hora/local da reunião. Adriana comentou que abordou a 

situação dos pagamentos do “CPC” com Secretária da Fazenda, Sra. Adriana 

Moraes. Ficou agendado dia doze (12) de abril para tratar dos débitos 

vencidos e não pagos das parcelas. Cada parcela era aproximadamente R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que hoje está em torno de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) a parcela devida “CPC”. Foi aprovado e assinado o PARECER 

DO CMP sobre Balanço Patrimonial e Balanço de 2010, datado de 06 (seis) de 

abril de dois mil e onze pelos Conselheiros. Andréia ressalta que foi dito na reunião 

de dezembro que Prefeitura iria por em dia os pagamentos quando do ingresso dos 

valores que receberia dos IPTU. E isso não ocorreu até hoje. E que Prefeitura está 

descontando do contra-cheque valores referentes as contribuições previdenciárias 

dos servidores e não está repassando na integra ao IAPS. Everton pede que seja 

registrado em ata o voto nominal de como votou cada conselheiro sobre a questão 

dos termos de parcelamentos. Rosa pede a Adriana cópia das Atas do CMP-IAPS e 

que era leiga e tem aprendido muito com os conselheiros sobre a relevância do 

serviço prestado e da abrangência das ações tomadas. Foi fornecido cópia da ata 

assinada hoje a conselheira Rosa. Adriana pede que todas as atas elaboradas 

pelo Ari sejam disponibilizadas em arquivo PDF e que tal solicitação já foi feito 

em época passada e Ari não disponibilizou. Anderson pede sobre pendência 

judicial que envolve ecônomo do imóvel CPC sobre indenização que requer 

junto a justiça por ter sido deslocado do local, quando da venda do imóvel a 

Prefeitura de São Leopoldo. Andréia comenta que tem em reunião com a 

Administração e a SMED, e que nesta a Secretaria colocou que o IAPS chamou 

reunião para tratar do tema “assessoramento pedagógico e o CEPROL não se fez 

presente. Genésio diz que IAPS nunca tomou essa iniciativa. Andréia comenta que 
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Senhora Gladis – advogada que atua na Secretaria da Educação fala que deveria 

ser criado rol das funções por solicitação do IAPS. Genésio diz que não é verdade. 

Genésio destaca que não é competência do IAPS definir e que isso deve ser feito 

via projeto de lei. Está faltando boa vontade da SEMED para óbice cessar. Genésio 

irá explicar isso se for convidado pela SMED e ou CEPROL. IAPS não tem interesse 

em dizer não; precisa apenas cumprir a legislação, precisa preencher os requisitos 

exigidos e se documentação não chega de acordo com as normas em vigor nada 

pode fazer. Everton solicita a Adriana que a pauta a ser tratada na reunião com o 

Prefeito seja: IPF; Repasse das Contribuições Previdenciárias coletadas dos 

Servidores e Regulamentar a lei para os Professores de Assessoramento 

Pedagógico. Genésio informa que fez projeto de alteração de lei e enviou para 

Câmara de Vereadores e que foi vetado pelo Prefeito. Andréia diz que foi necessário 

CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho para professora que teve lesão grave 

na mão e que o município não tem regulamentação destes acontecimentos que 

garanta todos os direitos dos servidores e que o CEPROL trouxe esta demanda para 

a campanha salarial em 2011. Adriana diz que não tem médico do trabalho. Andréia 

diz que está acontecendo movimento nas escolas onde é dito que o IAPS é que está 

impossibilitando a aposentadoria especial. Depois de intenso debate sobre o tema, 

os conselheiros compreenderam e propuseram da forma que for possível apoiar de 

que este tema do assessoramento pedagógico seja resolvida o mais breve possível. 

Ari quer que Conselho formalize por escrito a Prefeitura queixa por repasse a menor 

das contribuições previdenciárias dos servidores ao IAPS. Adriana informa que 

enviará informativo aos Entes Públicos sobre cronograma do processo eleitoral para 

renovação do quadro de Conselheiros do IAPS e que semana que vem deve sair 

edital no jornal VS. Everton definiu que dia 04 (quatro) de maio, haverá reunião 

ordinária do Conselho, mudando o cronograma previamente definido e projetado 

para esse ano. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada pelo Presidente Everton às dezesseis horas e vinte minutos. Eu, ARI 

MOCELLIN, Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, discutida e 

aprovada, foi assinada em cinco de julho de dois mil e onze pelo Presidente e 

Secretário.  


