
Aes vinte e cinco. dias de mês de novembro de deis mil e treze as dezessete heras
na sala de reuniões de Lagesprevi, reuniram-se os membros de Conselho Fiscal, Sr.
Agnaldo. Oliveira, Elaine Moraes, Noelí Rebello, Rose Ambrozío, Rita Rohden e e
Presidente de Lagesprevi Dilmar Monarim. A leitura da ata da reunião. anterior foi
feita pela Sra Rita onde aprovada integralmente peles conselheiros. A Sra. Rose
apresentou os demonstratívos referente ao. bimestre setembre/eutubre enviados
ao. MPS através de CADPREV. Informou ainda que os relatórios apresentados na
ultima reunião. foram enviados ao. presidente de Conselho - Sr. Agnaldo, e que a
partir desta data será mensalmente encaminhado. conforme foi solicitado. Foram
apresentados além da conta da taxa de administração. que nesta data apresenta e
valer de apreximadamente seiscentos mil reais e os resultados das aplicações de
mês de outubro onde tiveram uma rentabilidade positiva praticamente em tedes
os fundos de investimentos e que não. está acontecendo em novembro. A
contadora Noeli expos os relatóríos da contabilidade referente as receitas e
despesas de mês de outubro onde e conselheiro Agnaldo. afírmou estar satisfeito.
cem a transparência que a administração. de instituto. vem apresentando. e que
cada reunião. fica mais fácil os entendimentos na parte administrativa e financeira,
elogiou a explanação. de Sr. Rafael da Data A Consultoria quanto. a aprovação da
Segregação. de Massas de Lagesprevi pele Ministerie da Previdencia Social. Rose
comunicou que participou de 1º Congresso de RPPS em Brasília e que e tema
principal foi a participação. dos Conselheiros nas decisões de todos os processos
que cabem ao. seu Regime.Próprío.O presidente Dilmar Monarím falou das duas
apresentações feitas na Câmara de Vereadores e que os Vereadores reconheceram
que e Instituto. está no. caminhe correto. A conselheira Elaine perguntou corno
ficaria a reunião. de janeiro, pois sendo. um período de férias ficará difícil reunir
te s os conselheirps e pe unanimidade ficou definido. que ínícíarernos as
r uníõ e 201 . Nada mais havendo. a tratar encerrou a reunião.
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