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CONSELHOFISCAL

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e treze, as dezesseis horas,
reuniram-se na sede do Simproel, os Conselheiros Antonio Agostinho Vieira,
Agnaldo P. Oliveira, Elaine C. de Moraes, o Presidente do Lagesprevi Dilmar
Monarim e a Diretora Administrativa Financeira Rosemari. Iniciando a reunião a
Diretora apresentou aos presentes os Comparativos das despesas e receitas do
Instituto, juntamente com os relatórios das aplicações financeiras, onde informou a
rentabilidade negativa que vem acontecendo, lembrando do que foi falado na
reunião anterior pelo consultor financeiro onde deveremos esperar passar este
momento de crise e que nos próximos meses deve voltar a rodar positivo os fundos
Imas, passou aos presentes o valor recebido da Compensação previdenciária, o
qual estava bloqueado desde dezembro 2012. O Presidente informou que todas
nossas aplicações estão em acordo com a resolução pertinente as aplicações dos
RPPS. Os conselheiros disseram que os servidores deveriam ser mais informados
através de e-rnaíl ou outra fonte de informação para que o trouxesse para mais
perto do Instituto. O conselheiro Agnaldo sugeriu que a pagina do Lagesprevi
deveria ser melhorada. A Sra Rose comunicou que solicitou para a mesma
empresa que fez as alterações no site da prefeitura fizesse orçamento, mas esta
ainda não forneceu um orçamento definitivo. Elaine sugeriu que fossem feitas
reuniões com os servidores informando que hoje o servidor olha para o Instituto
com uma situação precária. O Sr. Agnaldo lembrou que se os servidores tivessem
mais acesso as informações não teria acontecido da prefeitura deixar de fazer os
repasses. A Sra. Rose lembrou que já existe um cronograma de reuniões onde
todos os meses os conselheiros terão acesso as informações do Instituto. O
Presidente falou do SIPREV,que deverá estar rodando nos próximos meses, onde
todas as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas estarão dentro
do sistema. Os conselheiros sugeriram que deveria ter um sistema onde o
funcionário poderia fazer o calculo de sua aposentadoria e ter acesso a mais
informações. OPresidente lembrou que o instituto está implantando sistemas para
facilitar a comunicação. Nada mais havendo a tratar, os conselheiros aprovaram as
contas com a sugestão de que as próximas reuniões sejam no instituto com mais
tempo para que possam analisar melhor os relatórios.


