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ATA ORDINÁRIA Nº 200             Gestão: 2010-2011 

CONSELHO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. 

 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às quinze 
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 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; conselheira 

suplente ROSA Maria Barbosa; do IAPS: GENÉSIO Fernandes Monteiro – Diretor; 

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 de hoje é: a) 

leitura Ata Extraordinária 81 de trinta de novembro; b) situação do prédio da 

Câmara de Vereadores; c) conformidade dos documentos de novembro; d) política 

de investimento para 2011. Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM 
DO DIA: Adriana distribuiu documentos referentes ao mês de novembro do 

corrente ano: a) Totalização de Receita (analíticas); b) Demonstrativo Mensal da 

Despesa Empenhada; e apresentou para leitura: a) Balancete da Despesa Mensal 

e Receita (balancete analítico); b) Conciliação Bancária ambos de novembro. 
Everton olhou a Conciliação Bancária e Balancete Analíticos e diz estarem em 

conformidade com a legislação. Totalizador de Receita Analítica de novembro 

ressaltado os valores monetários mais significativos: Contribuição do Servidor 

ativo para RPPS R$ 351.437,29 (trezentos e cinqüenta e um mil quatrocentos e 
trinta e sete reais e vinte e nove centavos); Remuneração Investimentos RPPS 

em Renda Fixa R$ 843.742,95 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e 

quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos); Contribuição Patronal R$ 

333.036,75 (trezentos e trinta e três mil e trinta e seis reais e setenta e cinco 
centavos); Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de 

Débito R$ 979.519,67 (novecentos e setenta e nove mil quinhentos e dezenove 

reais e sessenta e sete centavos). Adriana comenta sobre a situação predial do 

imóvel ocupado pela Câmara de Vereadores. Diz necessitar de reparos estruturais, 

como por exemplo: a escada de madeira que é considerado desaconselhável seu 
uso por estar infestado de cupim sugerido fazer em concreto. Quanto às janelas 

de madeira substituir por de alumínio, pois cupins tornam inviável restauração. 

Comentou ainda sobre a política de investimento e será empregado o percentual 

máximo para termos margem de segurança. O percentual a ser aplicado será 
definido em reuniões futuras. Os Conselheiros aprovaram a política de 

investimento Tal projeção visa atender exigência governamental com prazo 

previsto para postagem – final de dezembro. A conselheira Andréia Nunes questiona 
Adriana sobre os projetos do IAPS que tramitam na Câmara. Adriana coloca que o 
único projeto de lei enviado a Câmara foi o parcelamento da prefeitura da parte de 
contribuição patronal, apresentando o resumo deste projeto para todos os 
conselheiros. Andréia questiona novamente sobre o desconto dos servidores no 14º 
(décimo quarto) salário, já que quando inativos; ninguém recebe 14º. Adriana diz que 
estes valores servem para o cálculo final. Foi novamente alterado a numeração das 

certidões que registram a falta de quorum, sendo: vinte e sete de abril = 
certidão 001; quatorze de julho = certidão 002; vinte e um de julho = certidão 



Conselho Municipal Previdenciário - Presidente: Everton Almeida Del Rio – Gestão 2010 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de São Leopoldo 
End: Av. João Correa, 1350 4 andar CEP 93020-690 (51)3592.7488/3589.2915 

E-mail: IAPS iaps@via-rs.net / Everton Almeida Del Rio hotmailsl2005@hotmail.com 

 
Página nº 2 de 2 - cópia impressa em: 06/04/2011 ATA 200 de 15/12/10 sala de reunião do IAPS 

PRESENTES: Servidor do Município: ARI Mocellin - Titular; Servidora do Município: ANDRÉIA Nunes - Titular; Servidor do SEMAE: 

ANDERSON Etter - Titular; Servidor do Hospital Centenário: ROSA Maria Barbosa - Suplente; Servidor da Câmara de Vereadores: 

EVERTON Almeida Del Rio - Titular; Servidora Inativa: SILVIA Helena Leuck - Titular; IAPS: GENÉSIO Fernandes Monteiro – Diretor; 
ADRIANA Mussini Lisbôa - Diretora da Divisão de Administração e Finanças. 

003; primeiro de setembro = certidão 004; vinte e quatro de setembro = 

certidão 005. Foi definido o calendário das reuniões ordinárias para o ano de 

2011, como sendo: janeiro (dia 19); fevereiro (dia 16); março (dia 16); abril (dia 
19); maio (dia 18); junho (dia 15); julho (dia 20); agosto (dia 17); setembro (dia 

14); outubro (dia 19); novembro (dia 17). ENCERRAMENTO. A reunião foi 

encerrada pelo Presidente Everton às dezessete horas Eu, ARI Mocellin, 

Secretário, redigi a presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada em 
dezesseis de março de dois mil e onze pelo Presidente e Secretário. 


