
REUNIÃO cONJUNTA

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às quatorze horas, 

reuniram-se no Auditório do SlIMPROEL os Conselheiros: Arnilton Werlich, Claudia Regina 
Porto Velho, Cleino Arru de Souza, Josué Hebel Pires, Justina Inez Varela de Melo e Silvio
ernando Córdova Duarte. Os Conselheiros Marcelo David Castellen e Viviane Teresinha 
Zapelini justificaram sua ausência. Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da 
Silva Honorio, as Diretoras Rosemari Ramos Godoy Ambrozio e Roselainy Lima Lopes ea 
Gerente Rosemeri Solek Martins. A Diretora Rosemari fez a abertura da reunião saudando os 
presentes_e desejando um bom ano de trabalho. Aprovada e assinada a ata da reunião 
anterior. Em seguida, passou-se à leitura das solicitações de renúncia dos conselheiros 
Marcos Antônio de Souza, datado de 10/12/2020 e Sirlei da Silva Rodrigues com data de 
22/01/2021. A Diretoria Executiva do LAGESPREVI e os demais Conselheiros lamentaram a 
renuncia e voltou-se a falar sobre a importância do Conselho e dos Conselheiros. Foi tentado
conversar com a Conselheira Sirlei para que a mesma reconsiderasse sua decisão, mas não 
houve sucesso. Com a saida da Conselheira Sirlei, como o Conselho Administrativo não tem 
suplentes, respeitando o §70 do Artigo 4° do Reg 
Chefe do Poder Executivo pode nomear um servidor segurado. Para tanto, foi aprovado o 
nome da segurada Rita de Cassia Souza Rohden, o qual será levado ao Prefeito como 
Sugestão para a nomeação. Após completar o quadro de Conselheiros do Conselho
Administrativo, terá que ser realizada uma nova eleição para Presidente. Com a saída do 
Conselheiro Marcos, o suplente, Conselheiro Marcelo David Castellen torna-se Conselheiro 
Titular. A Diretora Rosemari informou que a ex-Diretora Rita de Cassia Souza Rohden deixou
o quadro do LAGESPREVI e com isso, assumiu a Diretoria de Benefícios a ex-Gerente 
Roselainy Lima Lopes. O Conselheiro Amilton reforçou novamente a necessidade de trazer
mais servidores efetivos para o LAGESPREVI para dar continuidade ao trabalho. A Diretora 
Rosemari aproveitou a oportunidade e apresentou a Gerente Administrativa e Financeira, 
servidora Rosemeri Solek Martins. Rosemari também informou que estará aposentada a partir
de 01/03/2021 e que, apesar dos inúmeros pedidos para que enviassem mais servidores para 
o departamento Administrativo e Financeiro, somente agora foi enviada a Rosemeri e com 
isso, a Diretora Rosemari sente muito por não haver tempo hábil para deixar alguém 
preparado para assumir o seu lugar, pois semprese mostrou disponível para ajudar e dar 
continuidade no trabalho desempenhado. Os Conselheiros questionaram se não existe a 
possibilidade de a Rosemari continuar auxiliando a pessoa que assumir, ao que o Presidente 
do Instituto disse estar fazendo todo o possivel para mante-la por pelo menos mais seis 
meses para preparar o novo Diretor. Com esta situação, a Diretora Rosemári vê a 
oportunidade de reestruturar o Instituto trazendo mais servidores efetivos e separando as 
funções, sendo pelo menos um servidor para a Compensação Previdenciária, um para Folha 
de Pagamentos e um para os Investimentos. Rosemari solicitou relatórios à Contabilidade 
para repassar a situação atual do Instituto, como valores financeiros, de Compensação 
Previdenciária e da Folha de Pagamentos. Os Conselheiros reforçaram o pedido para que a 
Diretora Rosemari continue trabalhando, ao que ela concordou que se nomeada for, como 
Diretora ou algum cargo compatível, poderá continuar por um breve período para auxiliar a 
pessoa que chegar. Os Conselheiros solicitam que sejam feitos esforços para trazer pelo 
menos mais dois servidores efetivos. O Conselheiro Amilton reforça a necessidade da 
Consultoria Previdenciária. para segurança tanto dos servidores, como dos Conselheiros do 
LAGESPREVI. Rosemari salienta que mesmo que haja um juridico no Instituto, a Consultoria 
Previdenciária se faz necessária. A Diretora Roselainy se colocou à disposição dos 
Conselhos, agradecendo o ensinamento recebido da ex-Diretora Rita, salientando que 
trabalhou por um ano e meio com a Rita, onde aprendeu muito, sendo que a Rita se dispôs a 

ajudar quando necessário. Roselainy passou entäo à apresentação dos processos de 
aposentadoria e pensões dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021, sendo que após a 
Certificação do PRÓ-GESTÃO, não são mais apresentados os processos fisicos, somente
nomes e quantidades de aposentadorias e pensões de cada mês. A Diretora Rosemari

mento Interno do Conselho Administrativo, o 

( 



explicou aos 
Conselheiros que desde o final do ano de 2020, têm sido feitas visitas a Outras

casas para possível locação. Desta forma, foi encontrada uma casa, com tamanho compatival 

e facilidade para adaptação de acessibilidade, na Rua sotia Moritz, 72, no Centro, sendo uma 

casa com o dobro de espaço da sede atual, negociado o aluguel em R$ 6.000.00. O 

Presidente do Instituto justifica que a sede atuall envelheceu e não supre mais as 

necessidades, apresentou algumas infiltrações, não tem acessibilidade, então optou-se nor 

procurar um novo local. Rosemari complementou dizendo que assim que a estrutura do 

LAGESPREVI estiver completa, com todos os servidores necessários, trazendo o jurídico, a 

contabilidade, uma possível organização de uma equipe multiprofissional, com médico.

assistente social entre outras, a casa ira atender as necessidades do Instituto, OsS 

Conselheiros presentes aprOvaram a locação na nova sede. Comunicado aos ConselheirosS 

sobre a Audiência Pública dos dados de 2019, que será realizada na Câmara de Vereadores 

no dia 25 de março, onde será apresentado o Relatório de Governança, o Resultado da 

Politica de Investimentos e do Cálculo Atuarial. Reforçado a importäncia da participação dos 

Conselheiros, já que são eles, juntamente com a Diretoria Executiva, os responsáveis pela 

Gestão do LAGESPREVI. O resultado do Cálculo Atuarial será apresentado provavelmente no 

final de março. As alterações referentes às novas regras de aposentadoria e à previdência 

complementar, 
previdenciária. Nos dias 17 a 19 de março, ocorrerá o 3° Congresso Brasileiro de 

Investimentos da ABIPEM, em Floriarnópolis. Participarão do evento a Diretora Roselainy, a 

Conselheira Claudia e em paralelo, a Gerente Rosemeri fará o curso de capacitação do novo 

sistema do COMPREV. Reforçada novamente a necessidade de certificação de todos os 

Conselheiros e agora também dos novos membros da Diretoria Executiva. Para tanto, a 

Diretora Rosemari confirmou com os Conselheiros se há interesse em programar um novo 

Curso com o Alvaro, ao que todos os presentes concordaram e se comprometeram a realizar a 

prova de certificação logo após a conclusão do curso. Sobre o recurso da Compensação 

Previdenciária, Rosemari perguntou ao Secretário Arruda se o mesmo irá utilizar o valor

disponivel de R$ 108 mil ou se irá acumular para o 13, estå aguardando resposta. Rosemari 

confirmou a alteração nos horários das reuniões dos Conselhos, sendo mantidas as datas.

Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião.

somente poder�ão ser tratadas após a contratação da consultotia 

Aldo da Silva Honório
Justina Inez Varela de Mélo 

opes Roselainy Lita LopesAmilton Werlich

Claudia Regina Porto Velho Rosemari Ramos Godoy Ambrozio

( y 
Rosemeri Solek MartinsCleinolArruda de Souza

Josué Hgbel Pires Silvio Fernando Córdova Duarte


