
REUNIÃO CONJUNTA

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte um às quinze horas, reuniram-se 

no Auditório da Fundação Cultural os Conselheiros: Amilton Werlich, Claudia Regina Porto 

Velho, Josué Hebel Pires, Justina Inez Varela de Melo, Marcelo David Castellen e Viviane 

Teresinha Zapelini. O Conselheiro Silvio Fernando Córdova Duarte justificou sua ausência. 

Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da Silva Honorio, os Diretores Roselainy 

Lima Lopes e Antonio Leandro Moro, a Gerente Rosemeri Solek Martins e a Assessora Técnicaa

Claudia Maria Bittelbrunn. A Diretora Roselainy fez a abertura da reunião. Aprovada e assinada 

a ata da reunião anterior. Em seguida, o Conselheiro Marcelo pediu a palavra e apresentou sua 

renúncia ao Conselho Fiscal. Marcelo apresentou sua indignação pelo fato de outros Conselhos 

Municipais remunerarem através de JETOM os seus Conselheiros, por vezes com mais de uma 

reunião mensal e o com os Conselhos do LAGESPREVI não se ter a mesma consideração. 

Marcelo prosseguiu ainda falando que no primeiro mandato como Conselheiro foi contra a 

implantação de JETOM, mas hoje analisa que os Conselheiros respondem civil e criminalmente 
sabendo-se inclusive de conselheiros de outros municípios que tiveram seu patrimönio pessoal 

atingido e não se conseguiu implantar o JETOM até o momento. Os demais conselheiros e a 
Diretoria Executiva tentaram argumentar para que o Conselheiro Marcelo permanecesse, pois 

está sendo batalhado para a implantação do JETOM no LAGESPREVI, mas sua renúncia foi emm 

caráter irrevogável. O Conselheiro Amilton questionou o Presidente do Instituto sobre a solução 

nistrativo Financeiro, pois na útima reunião ficou acertado que a ex- 

Diretora Rosemari permaneceria no cargo por mais alguns meses, até que preparasse outra 

pessoa para assumir, ao que o Presidente Aldo respondeu que esta questão está sendo 

resolvida ea Rosemari será nomeada novamente. Amilton segue comentando que o Instituto é 

um órg�o bastante complexo, que não será de um dia para o outro que outra pessoa estará

capacitada para assumir a Diretoria, porém precisa-se pensar em pessoas capacitadas para 

darem continuidade ao trabalho. Amilton segue pontuando que os Conselheiros se preocupam 

em primeiro lugar com eles próprios, mas também com a Diretoria Executiva, com os servidores,

com o Presidente do Instituto e com o Prefeito. Por isso é tão importante o papel de um 

Conselheiro. Amilton também ressalta que os investimentos só podem ser movimentados por 

pessoa certificada; fazer acompanhamentos de saldos e contas, relatórios para a SMI, 

preenchimento de APRs e dos demonstrativos, que por sinal devem ser enviados até 31/03. Os 

Conselheiros estão preocupados por responder civil e criminalmente, mas também pela gestão

e bom andamento do Instituto. Todos os departamentos devem ter pessoas a fim de aprender 

para substituir os servidores em caso de necessidade. O Presidente do Instituto confirma que o 

prazo está se extinguindo e que o Prefeito está ciente de toda a situação, pois já foi informado 

de que o CRP irá vencer e precisamos ter a pessoa certificada para fazer o envio das 

informações. Os Conselheiros cobraram sobre os nomes que foram indicados para fazer parte 

do quadro de servidores do lInstituto, como a conselheira Claudia e a servidora Ana Fausto, da V 

para o Departamento Adm 

Educação, ao que o Presidente respondeu que nenhuma das duas foi liberada pelos seus 

do 
superiores. O Instituto carece de ter quadro próprio, isso é uma exigência da PROGEM

Tribunal de Contas. Foram apresentados o Diretor Antonio Leandro Moro ea Assessora Técnica

Claudia Maria. O Diretor Antonio Leandro cumprimentou os Conselheiros, dizendo que estava 

lotado no PROCON e foi convidado pelo Prefeito para fazer parte do LAGESPREVI. Segue

informando que não sabia que a Rosemari e a Rita estavam aposentadas, se não, nem teria

aceito o convite. Informa que esteve por 38 anos na Prefeitura de Lages, foi Diretor de Recursos

Humanos, Presidente do Sindicato e Vereador. Conhece a história do Instituto e da ex-Diretora

Rosemari e tem respeito por ela; sente uma recusa contra a pessoa dele, mas se coloca a ( 

disposiço para trabalhar junto ao LAGESPREVI. Amilton ressalta que não há nada contra a 

pessoa do Diretor Antonio Leandro, mas sim contra a pessoa não saber o que fazer no lnstituto,

pois a ex-Diretora Rita, por exemplo, preparou uma pessoa para ficar no seu lugar, por um ano 

e meio. A Rosemari precisava de pessoas para deixar preparadas para assumir o seu lugar, 

pois como se ouve falar que o LAGESPREVI é o "gargalo" para os Prefeitos, deveria ser também

a sua maior preocupação, mas não é assim que a Administraçã0 encara a situação. A 



Conselheira Justina segue confirmando que a ex-Diretora Rosemari vinha falando que iria se 
aposentar e pedia alguém para ensinar. As pessoas que estão no Instituto não são incapazes 
de gerir, apenas precisam ser preparadas para a tarefa. Justina segue ressaltando que não há 

nada contra a pessoa do Antonio Leandro, apenas contra a falta de respeito com os 
Conselheiros, pois na reunião do mês de fevereiro ficou acordado que a Rosemari ficaria nor 
mais três ou seis meses para ensinar alguem, mas tudo o que os Conselhos pedem não & 
respeitado. Antonio Leandro confima que tem responsabilidade e preocupação igual ou maior
que a dos Conselheiros, pois tem toda uma história de vida junto ao Município de Lages e é 
também servidor aposentado pelo LAGESPREVI. A Diretora Roselainy comunicou aos 
Conselheiros que talvez o Instituto fique sem Médico Perito, pois o mesmo vem lutando por 
reaiusteno seu contrato de trabalho e recebeu algumaspropostas de outros órgäos públicos, o 

que não seria permitido por extrapolar a carga horária prevista em Lei. Roselainy informa
também que a Audiência Püblica programada para o dia 25/03/2021 foi adiada para o dia 
12/08/2021, às 14 horas, devido à pandemia e também pela troca da Diretora Executiva. Foi lida 

a Indicação n° 0548/2021 de autoria da Vereadora Elaine Moraes, que solicita o envio do Informe 
de Rendimentos, por parte do LAGESPREVI, às residências dos aposentados e pensionistas,
sobre o que os conselheiros concordaram ser inviável fazer o envio pelo Correio, por ser uma 
informação pessoal e sigilosa, já está habilitado o acesso do Informe de Rendimentos com 
usuário e senha e também o mesmo é impresso para o solicitante na sede do LAGESPREVI ou 
encaminhado por email também. Sobre a contratação da Consultoria Previdenciária, o 
Presidente do Instituto disse estar tudo encaminhado junto à licitação para um contrato 
emergencial de dois meses e abertura de licitação para contratação posterior. A Diretora 
Roselainy falou também sobre a necessidade de substituição dos Conselheiros que renunciaram
e também dos conselheiros faltantes, respeitando o Regimento Interno de cada Conselho. Foi 
pedido indicação de nomes tanto para Conselheiros como também para o quadro de servidores
do Instituto. A Compensação Previdenciária, as APRs, acompanhamento dos Investimentos e 
preenchimento dos Demonstrativos não foram feitos neste mês de março. A Gerente Rosemeri 
fez o fechamento da folha de pagamento, para garantir que os aposentados e pensionistas não 
fiquem sem pagamento no dia 31. Rosemeri informou que não acompanhou o processamento
da folha coma ex-Diretora Rosemari, então com a ajuda do Contador Heildson do Departamento
de Recursos Humanos e também com a ajuda do suporte técnico do sistema, ela conseguiu 
fechar a folha deste mês. Os conselheiros perguntaram sobre a mudança para a nova sede, ao 
que o Presidente disse estar fazendo os trâmites para a locação. Os Conselheiros frisaram para 
não perder a casa que foi aprovada na útima reunião, por ser um local muito bom e de fácil 
acesso. O Presidente convidou os Conselheiros para fazer uma visita às instalações da nova 
sede. Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião.
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