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Ata 02/2013
Reuniram-se na sala da presidência do Lagesprevi no dia vinte e dois de março
de dois mil e treze, as dezessete horas, os Conselheiros do Instituto, Flavio
AVieira, Maria de Souza Gonçalves, Antonio AVieira, Alexandre dos S.Martins,
Silvio F.C. Duarte, Jose Vieira Proença, a Diretora de Beneficios Rita Rohden, a
Diretora Administrativa/Financeira
Rosemari
e o Presidente
Sr. Dilmar
AMonarim para discutirem sobre os empréstimos consignados dos aposentados
e pensionistas. Iniciou a reunião o Sr. Presidente agradecendo a presença e a
participação dos conselheiros lembrando da importância da contribuição dos
Conselhos para o andamento
dos processos do instituto, comunicando. que os
termos de parcelamentos da divida de dois mil e doze já foram encaminhados ao
Ministerio da Previdência e que dentro dos próximos dias deverão ser analisados
para a liberação do CRP do município e que os Conselhos estão entregando a
gestão com a situação da divida praticamente resolvida. Monarim deixou a pauta
livre para os conselheiros discutirem entre outros assuntos as eleições dos
conselhos que será realizada no dia nove de abril deste ano conforme edital. O
conselheiro Alexandre sugeriu que não deve ter urnas nos Sindicatos, como é
uma eleição exclusiva do Lagesprevi, deverá somente ter urnas nas secretarias,
Lagesprevi e as itinerantes,
os demais concordaram
e solicitaram
que na
Secretaria de Saude e na Garagem alem da itinerante que seja colocada uma fixa.
O Sr. Presidente comunicou que estaria se ausentando naquele momento pois
teria uma reunião fora do Instituto, sugerindo que os Conselheiros discutissem a
ideia da realização das eleições dos Conselhos a cada quatro anos. Foi colocado o
assunto na pauta e aprovado por unanimidade. E assim decidiu-se encaminhar
sugestão ao Sr. Prefeito e ao Procurador do Municipio para alteração do Decreto
numero doze mil, cento e quarenta de dezoito de abril de dois mil e onze, que
regulamenta as eleições dos Conselhos Curador e Fiscal para quatro anos de
mandato. Pois quando os membros já estão aptos a desempenhar a função de
Conselheiro através de treinamentos
e simpósios
que o instituto oferece,
encerra o mandato. Voltaram a discutir dos consignados alertando da Lei que
autoriza e que dentro dos trinta por cento deverá continuar sendo liberado,
tentando dificultar um pouco na liberação dos que tem mais de um empréstimo
na folha, mas que o Conselho não poderá
trancar os empréstimos
se a lei
permite. Lembraram da situação da abertura das contas na Caixa Economica que
se pode fazer a portabilidade
para o banco que achar mais conveniente. Foi
encerrada a reunião com a solicitação da mudança do mandato dos conselhos
antes que ocorram as eleições para que o próximo mandato seja de quatro anos.
Lages, vinte e dois de março de dois mil e treze.
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