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CONSELHOCURADOR
-~Em vinte e um de outubro de dois mil e treze na nova sala de reuniões do
Lagesprevi, reuniram-se os membros do Conselho Curador Ivanei Schneider, Lidia
Mara, Marilza Gobetti, Claudia Regina, Silvio Fernando, Adriana Rosa, o Presidente
do Instituto Dilmar Monarim, as Diretoras Rita Rohden e Rose Ambrozio. Iniciou
com a leitura da ata 005/2013 pelo conselheiro Silvio a qual foi aprovada por
todos e na sequencia o Presidente do Instituto falou da situação do servidor que foi
solicitado para fazer o trabalho do SIPREV, onde por intermédio de oficio ao
secretário de administração solicitou a servidora e conselheira Claudia Regina
Porto Velho, mas não foi liberada pelo seu diretor. A indicação no momento para a
responsabilidade do SIPREV é a Sra. Eurélia que hoje trabalha no Departamento
Pessoal da Prefeitura. Na continuidade a Diretora de Beneficios apresentou os
processos de aposentadorias do mês de outubro onde explicou que nas
aposentadorias proporcionais usa-se um pré-julgado do Tribunal de Contas onde
é feito um cálculo que se torna mais vantajoso para o servidor. Os conselheiros
foram informados que o processo de Segregação de Massas foi encaminhado no dia
30 de setembro para o Ministério da Previdência fazer a análise, sendo este
aprovado o instituto deverá reunir-se com os Conselhos, Prefeito, Secretários e
Vereadores para que seja apresentado o projeto e aprovado, iniciando a
segregação em janeiro de 2014. O Presidente entregou aos conselheiros cópia da
carta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lages - SINDSERV
enviada aos aposentados e pensionistas solicitando o comparecimento destes no
sindicato para que através de um advogado entrem com uma ação judicial onde
será feito uma revisão do beneficio concedido pelo Instituto. O Lagesprevi teve
conhecimento deste documento através de um aposentado que veio até a sede do
Instituto para solicitar cópia dos documentos de sua aposentadoria. Posterior a
esta informação entrou em contato com o Presidente do SINDSERVque esteve no
instituto para falar da carta que foi enviada onde este explicou que não tem
conhecimento de que alguma aposentadoria esteja incorreta mas como alguns
aposentados procuram o sindicato para reclamar do valor do benefício resolveram
que o Sindicato teria obrigação de
fazer
convênio com um advogado
previdenciário para análise dos processos o qual cobrará os honorários entre 20%
a 30% das causas ganhas. Monarim pediu ao Presidente do Sindicato que faça
controle na demanda das solicitações, pois o Lagesprevi não pode parar sua rotina
para ficar apenas desarquivando processos para atender a solicitação do Sindicato,
e dentro da normalidade quando aparece no instituto algum aposentado ou
pensionista que solicita revisão no processo é feito no próprio Instituto sem
qualquer ônus. Comunicou aos conselheiros que existe uma portaria onde dispõe
sobre o fornecimento de cópias de processos administrativos onde o solicitante

~V

deverá entrar com o requerimento e fazer o pagamento das cópias diretamente na
empresa; 'é' terá como prazo para retirar as cópias 24 horas. A conselheira Marilza
disse que através do primeiro processo que o advogado entrar na justiça
saberemos o que está devidamente sendo alegado. Ivanei lembrou que já houve
casos onde
advogados apenas levaram dinheiro e não resolveram causa
alguma. Rose apresentou os valores recebidos da compensação referente ao mês de
setembro onde o INSS pagou a ui' a p cela do Estoque e de agora em diante
deverá o Instituto receber co rme a a lise que o servidor do INSS conseguir
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