41
Ata 002/2013
Conselho curador
Conselho fiscal
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Reuniram-se no auditório do SIMPROEL em dezoito de junho de dois mil e treze as
treze e trinta. os membros dos Conselhos Curador e Fiscal do Lagesprevi - Claudia
Regina Porto Velho, Lidia Mara P.Furtado,Marilzà
Gobetti, Luiz Carlos Pfleger,
Silvio Fernando C.Ouarte, [ane Aparecida Dematé, Adriana Rosa S.A.de Oliveira.
Antonio Agostinho Vieira, Agnaldo Pereira de Oliveira, Alexandre dos S. Martins, a
diretora
administrativa
financeira
Rosemari G.Ambrozio, o presidente
do
Lagesprevi Oilmar Monarim apresentou aos conselheiros a contadora do Instituto
- servidora efetiva do município colocada a disposição do Lagesprevi Noeli
Rebello, a assessora jurídica Fernanda Raineski Fernandes
e a advogada que
presta consultoria para o Instituto Andrea Krause as quais foram aprovadas para
dar continuidade
dos trabalhos no Instituto. O conselheiro Agnaldo perguntou
como eram feitas as contratações das assessorias e consultorias do Instituto onde
foi informado que estas são feitas mediante licitações. O presidente do Lagesprevi
t~_ifiou os trabalhos solicitando aos conselheiros a indicação dos servidores para
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~prppor o Comitê de Investimentos do Instituto. Foram indicados os Srs. Silvio
representando
o Executivo, Alexandre e Antonio Vieira do conselho fiscal, Sra.
Marilza do conselho curador, Sra. Adriana representante
do Legislativo, Sra. Rita
Rohden e Rosemari Arnbrozio, estas membros natos do Lagesprevi. O presidente
frtsou a importância
do Comitê para delegar juntamente
com o instituto o
patrímônío através da política de investimentos. Sra. Rosemari entregou aos
membros do comitê legislações pertinentes as aplicações dos RPPS lembrando da
importância da leitura de toda documentação a eles entregues durante a gestão.
Após, foi eleito o Sr. Agnaldo para presidir o conselho fiscal, lembrando que as
reuntões serão feitas separadamente do conselho curador conforme cronograma já
enviado aos conselheiros.
Na sequencia foi apresentado o Sr. Rodrigo da empresa
SMI Prime de Florianópolis, empresa que presta consultoria financeira ao instituto,
esplanando as dificuldades do mercado financeiro no momento, onde o cenário
econômico está totalmente conturbado
em virtude da inflação e das crises
ecqnômicas, influenciando assim toda a economia. Ficando no momento sem
opções para mudanças nos investimentos,
pois o instituto está obedecendo a
política de investimentos
e a resolução 3922/2010
a qual
dispõe sobre as
alocações dos recursos dos RPPS, a qual requer segurança. Lembrando dos
cuidados a serem tomados com os FIDCs e que possivelmente o mercado deverá
acalmar no segundo semestre e os fundos voltarem a rodar positivo. O conselheiro
• !maldo solicitou se a meta de dois mil e doze foi atingida mesmo sem os repasses
prefeitura e foi informado que dentro do valor aplicado durante o ano foi
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atingido a meta com uma sobra e que a prefeitura fez o parcelamento
com a
atualização dos valores dentro do que foi indicado na política de investimentos do
Lagesprevi e sendo pagas todos os meses na data do vencimento, portanto, sem
maior prejuízo ao Instituto. O presidente do instituto comunicou que o abono
concedido através das Leis nºs 3952 e 3953/2013 que estendeu-se aos inativos e
pensionistas
foi acertado com a prefeitura e câmara os repasses
dos valores
separadamente,
ou seja, não deverá ser oriundos de contribuições previdenciárias,
este acertos originou-se na reunião no Tribunal de Contas de SC juntamente com o
secretário da fazenda Sr. Mateus Lunardi e Sr. Fabiano do Controle Interno da PML
no mês de junho. Ficou acertado ainda que o Lagesprevi vai fazer a folha do abono
como Complementar. Os conselheiros sugeriram que o Lagesprevi enviasse um
oficio à Prefeitura e Câmara solicitando a data do repasse do abono ao Instituto. O
presidente informou que a Segregação de Massa será assunto para a próxima
reunião e que nos próximos meses esta deverá ser implantada no instituto. A
conselheira [osiane
perguntou
se teria como verificar alguns processos de
aposentadoria
no Instituto e o Sr. Presidente
como resposta falou que todos os
ç,on,selheiros podem ter acesso a qualquer momento das informações pertinentes,
lembrou do evento da ABIPEM que será realizado de 3 a 5 de julho em [oinville
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onde sugeriu
que os conselheiros deveriam
indicar um dos membros para
p,ar.;ticipar onde será abordado o papel dos conselheiros na gestão dos RPPS e ficou
deânido o presidente
do conselho fiscal, Sr Agnaldo para juntamente
com a
Qir~tora de Beneficios do Instituto participar do evento. Nada mais havendo a
tratar. encerrou a reunião.
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