ATA 006/2013
CONSELHOFISCAL
Em vinte e um de outubro de dois mil e treze na sala de reuniões do Lagespreví,
reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Agnaldo Pereira de Oliveira,
Antonio Agostinho Vieira, Elaine Cristina R de Moraes, o suplente Alexandre dos
S.Martins, a contadora Noeli Rebello e as Diretoras do Instituto Rose Ambrozio e
Rita Rohden. A leitura da ata foi feita pela conselheira Elaine onde foi aprovada
integralmente.
A Diretora Financeira apresentou o demonstrativo das
rentabilidades onde a maioria dos Fundos de Investimentos apresentaram
rentabilidade positiva no mês de setembro e os demonstrativos das despesas que
aconteceram no Lagesprevi durante o mês. A contadora Noeli explanou o relatório
contábil, inclusive das despesas com a reforma da sala de reuniões. Os conselheiros
foram comunicados do resgate do FI Multimercado do Itau que deverá ser efetuado
antes do final do mês para que não fique em desacordo com a Política de
Investimentos do Instituto. O conselheiro Agnaldo perguntou sobre a Segregação o
qual foi informado que o processo está no Ministério da Previdência para ser
analisado e que após aprovado será convocado os Conselhos, Prefeito e Secretários
e Vereadores para que seja aprovado a Lei na Câmara de Vereadores. Rita lembrou
que a prefeitura através da Secretaria da Fazenda precisou fazer um estudo
comprovando que o Tesouro Municipal terá condições de cobrir as insuficiências
financeiras do Plano Financeiro se houver. O Presidente do Instituto que chegou
neste momento também concedeu algumas informa çções a respeito do assunto.
Rose informou a respeit
a ova Portaria do MPS onde os membros do Comitê de
Investimentos dev o ter a ertificação.Finalizando a conselheira Elaine solicitou
que seja env o ao preside e do Conselho Fiscal cópias dos demonstrativos de
e despesas do Institu o. Lages, 21 de outubro de 2013.
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