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Presidente do Lagesprevi, Sr. Dilmar Antonio Monarim, reuniu em dezessete de
fevereiro de dois mil e treze, na sede do Instituto, os representantes dos Conselhos
Curador e Fiscal, com a presença do Sr. Silvio F.C. Duarte, Rudimar P. Patricio, Flavio
Antunes Vieira, Cleino A. de Souza, Antonio Agostinho Vieira, Sra Maria de Souza
Gonçalves, a Diretora Administrativa/Financeira Rosemari R.G.Ambrozio, a Diretora de
Beneficios Sra. Rita de Cassia S. Rohden.O Presidente iniciou a reunião fazendo sua
apresentação aos Conselheiros e tratando dos Consignados que, em decorrência da nova
administração e a preocupação com a situação financeira do servidor aposentado e
pensionista ficou suspenso até a realização da primeira reunião para definirem alguns
critérios quanto a concessão dos empréstimos. Os conselheiros entraram na discussão
lembrando da existência da Lei que autoriza os Consignados mas que deveria ser
tomado alguma providência para dificultar a liberação, pois alguns acabam
comprometendo quase todo o salário com descontos, sejam vales, empréstimos através
do Instituto e aqueles que são efetuados diretamente no banco. A Sra. Rosemari
informou que existem processos parados e que alguns aposentados estão entrando em
contato com o Instituto para saber da liberação, pois precisam do empréstimo por
problemas de saude. A Conselheira Maria de Souza lembrou que algumas professoras
estão fazendo empréstimos para Cirurgia Plastica e que o Instituto deveria mesmo saber
da necessidade de cada solicitante o motivo para tal. O Sr Flavio sugeriu que fosse feito
uma triagem, os conselheiros sugeriram que fosse através de uma Assistente Social. O
Conselheiro Cleino disse que poderia ser feito uma lista dos que estão mais endividados.
O Sr. Presidente pediu que se entrasse em um consenso de suspender por mais dois
meses ou que fosse passado para os Conselhos as solicitações. Os conselheiros
concordaram com a ideia de analisar cada caso até que outra providencia seja tomada. O
Sr. Presidente deixou a pauta livre para os conselheiros. A Diretora de Beneficios
entregou um relatório a cada Conselheiro, das aposentadorias de dois mil e doze. O
conselheiro Flavio tomou a palavra lembrando da saúde financeira do instituto, de como
havia sido feito o pagamento da dívida da Prefeitura com o Lagesprevi. O Presidente
comunicou que a Prefeitura já esta providenciando o parcelamento, e encaminhou aos
secretários interessados as normas da Portaria do Ministerio da previdencia nº 21 de
janeiro de 2013, onde informa como deveria ser feito o Termo de Parcelamento da
dívida O conselheiro Silvio lembrou da dificuldade do presidente anterior tomar as
providencias por ser nomeado diretamente pelo Prefeito, Sr. Dilmar colocou que a
função do Presidente é zelar pelo Instituto e seus assegurados e que a intenção do
Prefeito Elizeu Mattos é de que o instituto tenha bons resultados, que não haverá falta de
repasses, inclusive não houve atraso no pagamento das contribuições de janeiro.O
conselheiro Rudimar lembrou que a queda da arrecadação ajudou com que houvesse o
atraso no ano de dois mil e doze, mas que não justificaria o atraso da parte do servidor. A
Sra. Rosemari informou que a situação não ocorreu somente em Lages. mas que muitos
RPPS sofreram e que a Confederação Nacional dos Municipios entrou em contato com o
Ministro da Previdencia solicitando alternativas para os municípios pagarem as dividas,
saindo assim a Portaria em janeiro. A Sra Rita lembrou que tanto o Tribunal de Contas
quanto o MPS irão notificar os representantes da gestão. O Sr. Presi nte encerrou a
reunião informando que deverá ser pauta da próxima, as eleições os Conselhos que
dever
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