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Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze, as dezesseis horas,
reuniram-se na sede do Lagesprevi, os membros do Conselho Fiscal Sr. Alexandre
S. Martins, Agnaldo P. de Oliveira, Elaine Cristina RMoraes, Rita Rohden, Rose
Ambrozio e Noeli Rebello. Iniciando com a leitura da ata 003/2013 a qual foi
aprovada sem alterações. A seguir foi apresentado pela Diretora Administrativa
Financeira os resultados positivos das aplicações do mês de julho, colocando que
através dos acontecimentos na economia como a alta do dólar e inflação subindo a
volatilidade poderá trazer resultados negativos no mês de agosto. Rose informou
que os repasses estão sendo feitos nas datas previstas, assim como os pagamentos
dos parcelamentos. Elaine questionou sobre o abono a qual recebeu a informação
de que este é pago através de uma folha complementar e que a prefeitura está
fazendo o aporte para pagamento dos aposentados e pensionistas, com exceção da
Câmara de Vereadores que não está sendo paga por falta de repasse. A contadora
apresentou os demonstrativos de receitas e despesas do mês de julho, explicando
como identificar nos balancetes os valores dos pagamentos e recebimentos. Rose
explanou a respeito da compensação previdenciária, onde informou que no mês de
agosto o Lagesprevi recebeu R$ 606.685,36 referente julho e que possivelmente
no mês de agosto o INSSaprovará alguns processos, entrando um valor maior na
conta do Instituto. Os presentes foram informados da conta taxa de administração
onde o valor está aplicado com resgate automático, sendo usado esta conta para
pagamento das despesas administrativas e para possível compra da sede. Falou
da aprovação pelo Conselho Curador da reforma da sala, a qual também aprovada
pelo Conselho Fiscal. Comunicou o saldo de aproximadamente treze milhões de
reais no mês de agosto incluindo a nova aplicação no Banco Itau, no Fundo Itau
Institucional Multimercado Juros e Moedas no valor de duzentos e cinquenta mil
reais, apresentando o regulamento do Fundo.Nada mais havendo a tratar, encerrou


