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Conselho Curador e Fiscal

"Em vinte e quatro de feveréíro na sala de reuniões do Lagespreví,
reuniram os Conselhos Curador e Fiscal para iniciarem os trabalhos
de 2014. Participaram os Srs. Ivanei Schneider, Silvio Duarte, Antonio
Vieira, Agnaldo Pereira, as Sras. Claudia Regina, Marllza Gobetti, [ane
Dernaté, Elaine Cristina, Lidia Furtado, a Diretora Adrnínsitratíva
Financeira Rose Ambrozío, o Presidente Dilrnar Antonio Monarim. O
Presidente iniciou justificando o cancelamento da reunião dos
Conselheiros com o Sr. Prefeito Elizeu Mattos informando que o
Gabinete ficou de agendar nova data. Comunicou que a Secretaria da
Fazenda juntamente com a contabilidade do Instituto estão em
processo de alteração no sistema da Betha para a Segregação de Massa
o qual deve acontecer até final de fevereiro, cabendo a separação dos
Fundos Financeiro e Prevídenciarío, Na sequencia houve a sugestão
de que as reuniões do Conselho Curador passem a acontecer a cada
dois meses, onde foi aprovada pelos conselheiros, permitindo que se
faça o cronograma e que, sejam convocados através de oficio/telefone.
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As reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Fiscal permanecem
mensais, podendo extraordinariamente acontecer quando solicitadas,
inclusive Conselho Curador. Os conselheiros foram informados que o
servidor Paulo Ricardo Ferrugem foi colocado à disposição do
Lagesprevi possivelmente para dar andamento no SIPREVe que hoje
existe a preocupação de que sejam trazidos servidores efetivos para
auxiliar as Diretorias e futuramente possam ter a responsabilidade que
esses cargos ocupam no instituto. O conselheiro Silvio observou a
questão da contabilidade que hoje já possui uma servidora efetiva,
resolvendo assim o problema com o Tribunal de Contas onde
questionava que o contador deveria ser servidor de carreira. O
Presidente lembrou que precisa ser definido com o Comitê de
Investimentos a Assessoria Financeira para dar andamento aos
relatórios dos investimentos ficando a reunião marcada para dia
26/02. Os conselheiros colocaram em discussão os assuntos para levar



à reunião com o Sr. Prefeito que deverá ocorrer durante a semana,
dentre eles a preocupação dos servidores efetivos no Instituto, a
alteração do Decreto 13.889 que compõe os Conselhos Curador e
Fiscal pelo período de 3 ou 4 anos, as datas de repasses das
contríbuíções ao Lagesprevi que não aconteçam com atraso, a
solicitação de terreno para construção ou doação de uma Sede ao
Instituto e a possíbíl] ...~ da ~construção do imóvel para locação dos

da pre . ura. . ada mais havendo a tratar o Presidente
~'AH-~ reunião. Lages 24 de fevereiro de 2014.
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