ATA 005/2013
CONSELHO CURADOR
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e treze, as quatorze horas,
reuniram-se
na sede do Lagesprevi, os membros do Conselho Curador Ivanei
C.Schneider, Luiz Carlos Pfleger, Silvio C.Duarte, [ane Ap.Dematé, Adriana
R.S.A.Oliveira, Lidia Mara P. Furtado, Claudia R.Porto Velho, Marilza Gobetti e as
Diretoras
Admínsítratívo/Ftnanceíro
e Beneficios do Instituto,Rose Ambrosio e
Rita Rohden e o Presidente do Lagesprevi Dllmar Monarim. Iniciou a reunião com
a leitura da ata pela conselheira [ane a qual foi integralmente
aprovada. Em
seguida, foram apresentados os processos de aposentadorias
do mês de setembro
pela diretora
de benefícios.
A conselheira
Marilza
solicitou
quantas
aposentadorias
o instituto concedia por mês e Rita informou que mensalmente
eram concedidas oito, mas com a agilidade na junta médica e por solicitação do
Fabiano do Controle Interno,
os processos de invalidez deverão acontecer neste
ano, aumentando
assim a concessão nas aposentadorias.
Rita explicou como
procede o encaminhamento
dos processos a partir do requerimento
até a
concessão através do Decreto. Rose apresentou o novo Demonstrativo de Informações
Previdenciárias e Repasses - DIPR que será de grande importância, pois além da
melhoria das informações encaminhadas
ao Ministério da Previdência Social,
servirá também de auxílio na gestão dos recursos e das despesas do RPPS.
Informou o resultado da compensação previdenciária
o qual foram aprovados
doze processos totalizando R$ 862.564,91 juntamente com o valor do estoque. Foi
exposto sobre o programa de recadastramento
que no próximo ano deverá ser
através da biometria e para os aposentados e pensionistas que moram em outras
cidades e não tiverem como vir até o instituto deverão encaminhar a Declaração
de Vida autenticada pelo cartório.
O Presidente do Instituto, Dilmar Monarim
justificou o atraso no processo da Segregação de Massa, onde comunicou que foi
estabelecido o prazo final de encaminhamento
da Justificativa Técnica para o
Ministerio da Previdencia na primeira semana de outubro, onde será analisado e
se aprovado, posteriormente
feito uma reunião com os Conselheiros para que seja
enviado à Câmara de Vereadores onde deverá ser providenciado a Lei. A data de
corte deverá ser 31/08/2013,
sendo assim, os servidores
que após esta data
ingressarem deverão participar do grupo do Plano Previdenciário. Explicou que
foi necessário a Secretaria da Fazenda e Administração fazerem um estudo onde
comprova que a prefeitura
terá condições de pagar as aposentadorias
do plano
financeiro e que os estudos estão sendo seguidos na mesma linha dos outros
municípios que estão em processo da Segregação,
para que o MPS não tenha
dificuldades de aprovar.O Presidente falou ainda das aplicações que ainda seguem
com rentabilidades
negativas,
mas em conformidade
com a Politica de
Investimentos
requer segurança e liquidez. Falou ainda do SIPREV, onde solicitou
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que a próxima reunião deverá acontecer na sala
qu es
tta a rerorm( Lages em 17/09/2013.
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