
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze, as quatorze
horas.reuniram-se na sede do Lagespreví, os membros do Conselho Curador Ivanei
C.Schneider, Luiz Carlos Ptleger, Silvio C.Duarte, [ane Ap.Dernaté, Adriana
R.S.A.Oliveira,Lidia Mara P. Furtado e as Diretoras Adminsitratívo/Financeiro e
Beneficios do Instituto.Rose Ambrosio e Rita Rohden. Iniciaram com a
apresentação da ata da reunião ante.rior, lida pelo Sr. Silvio, a qual foi
integralmente aprovada. A Diretora de Beneficios do Instituto apresentou aos
Conselheiros as Aposentadorias do mês de agosto, onde tiveram a oportunidade de
saber como funciona toda a tramitação para que seja concedida a aposentadoria ao
servidor efetivo, que todos os processos passam pelo Controle Interno da
Prefeitura onde são também analisados. Explicou como se deve o processo de
averbação e informou que o Tribunal de Contas pode levar até 1 ano para analisar
e regist ar cada processo, e após registrado encaminha para a Diretora
Administrativa/Financeira onde será enviado o requerimento para compensação
previ enciária. A conselheira [ane perguntou se já havia acontecido do Controle
Interno 'ar parecer contrário e Rita informou que já houve casos por falta de
doc mentos informados no processo. Rose explicou como é feito o processo de
compensação previdenciária e que no mês de agosto o Lagesprevi recebeu o valor
de R$ 606.685,36 referente ao mês de julho. Comunicou que o abono aos
servidores da Câmara não foi concedido e inclusive no mês de julho foi descontado
a parce a paga em junho, informando que alguns servidores entraram em contato
com o Instituto para saber porque não havia sido pago e foram informados que
some te com o repasse da câmara voltaria a ser feito o pagamento à eles. Disse
também que a Data A está providenciando os documentos da Segregação de
Massas para enviar ao Ministério da Previdência, onde será analisado e
posteriormente o Presidente do Instituto deverá se reunir com os conselheiros,
secretários e dar andamento no processo que deverá ser aprovado pela Câmara de
Vereadores. Apresentou o saldo das aplicações do mês de julho, onde mostrou a
rentabilidade positiva do mês mas com a preocupação da volatilidade que esta
acontecendo em agosto e o conselheiro Luiz Carlos lembrou que não há bem que
sempre d: re nem mal que não acabe, portanto logo deverá o mercado financeiro
acal ar-se. Rose comunicou que os repasses estão sendo feitos nas datas
previstas sem nenhum atraso, apresentou o extrato da conta Taxa de
Administração, onde os recursos estão sendo separados para pagamento das
despesas administrativas do Instituto e a reserva para possível compra da sede.
Díspos os orçamentos da reforma da sala de reuniões, onde ficou definido o
orçamento de menor preço da Empresa Decorações e Revestimentos. Ivanei
procurou saber das aposentadorias de Renato Oliveira e Ivan Ranzolín, o qual&
recebeu a informação de que os processos haviam sido registrados no Tribunal de
Contas como acontece com os outros. Rita explicou de como funciona o SIPREVe

~f' ~

(.

ATA004/2013

CONSELHOCURADOR



que, juntamente com a Secretaria de Administração e Controle Interno logo
deverão ser iniciados os trabalhos. Nada mais havendo a tratar deu-se por
encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata por mim, Rose Ambrosío. e
assinada por todos os presentes.
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