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CERTIFICO que aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, 

as quatorze horas na sala de reuniões do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Servidores (IAPS) de São Leopoldo, situado na Av. João Correa, 1350 - quarto 

andar. Estava previsto reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal 

Previdenciário que NÃO OCORREU POR FALTA DE QUORUM. As faltas foram 

justificadas a Adriana Mussini Lisbôa que é a ligação entre o Presidente Everton e 

os Conselheiros no setor das comunicações. Tratado informalmente pelo 

Conselheiro Ari questão quanto ao número mínimo necessário para iniciar a 

reunião é quatro ou cinco? Adriana, Ari e Everton lendo a legislação constataram 

que para o caso específico de hoje é necessário quorum de pelo menos seis 

Conselheiros para analisar e deliberar a respeito do Balanço de 2009 conforme 

preconizado pela Lei nº 5.700 (cinco mil e setecentos), Artigo onze e doze 

modificado pela Lei nº 6.817 (seis mil oitocentos e dezessete) de 19 de dezembro 

de 2008. O Artigo onze parágrafo doze: “§ 12 - Constituirá quorum mínimo 

para as reuniões do Conselho Municipal de Previdência a presença de quatro 

conselheiros, sendo exigível para a aprovação das matérias ordinárias maioria 

simples do Conselho e de pelo menos seis de seus membros para 

deliberações a respeito dos incisos I; XI; XII; XIV e XVII do artigo seguinte, ficando 

a implantação destas últimas, condicionada à prévia aprovação do Prefeito do 

Município”. Focando o Artigo doze que estabelece em seu inciso “XIV – apreciar a 

prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado, 

podendo optar, para tanto, na contratação de auditoria externa, a custo do IAPS.” E 

com base nesse argumento foi encerrada a reunião sem que haja efeito 

administrativo. Presidente Everton diz que comunicará data assim que Adriana 

conseguir confirmar presença e quorum. Presidente pede aos Conselheiros para 

priorizar presença nas reuniões. Eu, ARI MOCELLIN, Secretário, redigi a presente 

certidão que foi assinada em quinze de dezembro do corrente ano pelo Presidente 

e Secretário. 


