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ATA ORDINÁRIA Nº 197             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quatorze 
horas e vinte 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 Almeida Del Rio e Ari Mocellin como 
Secretário. Presentes os conselheiros titulares: ANDRÉIA Nunes; ARI Mocellin; 

EVERTON Almeida Del Rio e os conselheiros suplentes: IVAN Luiz Serdeira; ROSA 

Maria Barbosa; ANDRESSA Scheidt Kuba, além do Diretor do IAPS GENÉSIO 

Fernandes Monteiro conforme o livro de presença. Presidente abriu os trabalhos 
com a Leitura de Atas Ordinários anteriores de número 196, 197 e 198. 

Colocada em votação foi aprovada sem emendas e assinada pelo Presidente e 

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

Comunicações do Presidente: Everton levanta a questão sobre a situação dos 

pagamentos das parcelas do CPC e decide que deve ser fornecida cópia do contrato 
e dos comprovantes dos pagamentos das parcelas devidas até a competência do 

mês de agosto do corrente ano. E que o IAPS deverá enviar ofício solicitando os 

itens mencionados anteriormente ao Prefeito Municipal. Everton orienta Genésio 

para preparar-se pois será exigido ao final do ano da contabilidade pelo governo 
federal laudo técnico referente a avaliação dos imóveis do IAPS e que tal conduta 

estará amparada em legislação contábil que foi definida recentemente. Everton 

consulta conselheiros sobre possibilidade de realizar duas reuniões em setembro. 

Todos a favor. Consultado o grupo e aceita a data de dois de setembro as quatorze 
horas. ORDEM DO DIA: Andréia sugere que edital para eleição da renovação do 

quadro de Conselheiros seja feito de forma única para todos os Entes Públicos 

Municipais (Prefeitura; Hospital Centenário; SEMAE e Câmara de Vereadores e 

IAPS). Leu a convocação do processo anterior onde participou Ari para 
conhecimento do grupo. Everton começou a rascunhar o edital e quer apresentá-lo 

no dia dois de setembro. Andressa distribuiu os totalizadores de maio, junho e 

julho; logo a seguir os demonstrativos mensais de despesa empenhada dos 

mesmos períodos assim como disponibilizou a conciliação bancária de maio e 

junho para consulta que não foi analisada. Foi apresentado ainda o balancete 
contábil anual de junho e julho. Everton deu prazo para leitura dos totalizadores 

apresentados e que Conselheiros deverão manifestar-se na próxima reunião, dia 

dois de setembro, já que é necessária a presença da Contadora, Laura e da 

Diretora Adriana para esclarecer alguns pontos relacionados aos totalizadores 
apresentados. Como alguns Conselheiros têm outras obrigações precisam ausentar-

se. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo 

Presidente Everton às quinze horas trinta minutos. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, 

redigi a presente Ata, a qual, após lida, discutida e aprovada, foi assinada em vinte 
e quatro de setembro de dois mil e dez pelo Presidente e Secretário. 

 

 

Presidente              Secretário 


