
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  E DO CONSELHO CURADOR DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, 
REALIZADA EM 05-07-2012 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
Aos cinco dias de mês de julho de 2012 , às 15 horas e 30 minutos, na sede da Prefeitura 
Municipal de Lavras, situada na Avenida Doutor Sylvio Menicucci, 1.575 – Bairro Kenedy 
– Lavras – MG, onde se reuniu o Conselho Fiscal e Conselho Curador deste Instituto de 
Previdência Municipal de Lavras, composto pelos membros: MARIANA ROQUINI 
LEITE, CASSIA CORREA DAHER, IRENILDES CAETANO DE FÁTIMA, EDMEA 
CLEMENTE, MARTA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOCINALDO DE PAULO 
OLIVEIRA (Conselho Fiscal), IARA MENICUCCI NOGUEIRA, , CLEITON 
APARECIDO DE FREITAS, MARILIA DELLA LUCIA GOMES, MARCELO 
ANTONIO DE SOUZA, SILVANIA MARIA DE LIMA PEREIRA, ANTÔNIO 
EUSTÁQUIO DOS SANTOS (Conselho Curador). A diretora do Lavrasprev começou a 
reunião falando que o curso sobre política de investimentos, com o auditor Pedro Moreira, 
foi confirmado para os dias 07, 08 e 09 de agosto no CVT. Falou sobre o Termo de Acordo 
de Parcelamento de Débitos Previdenciários do auxílio doença que já tinha sido aprovado 
pelos conselheiros no dia 09/04/2012, pois o MPS não aceitou a correção pelo IPCA, teria 
que ser pelo SELIC, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Outro assunto tratado foi sobre 
o cargo de Assessor Jurídico que está sendo votado na Câmara Municipal, uma vez que irá 
contribuir para a análise correta de Leis, Portarias e processos de aposentadoria, dentre 
outros assuntos jurídicos. A Diretora do Lavrasprev falou sobre os investimentos do 
Instituto que este mês ficou negativo. Falou sobre a restituição devida aos servidores que 
deverá ser paga a primeira parcela com valores a serem definidos até 20 de dezembro de 
2012. A conselheira Marília Della Lúcia Gomes alertou sobre a prescrição do direito desta 
restituição, sugerindo que fosse solicitado um parecer jurídico a este respeito, o que foi 
aceito pelos Conselheiros. A diretora do Lavrasprev disse da importância de se ter um 
Assessor Jurídico no Instituto para resolver este tipo de dúvida também. A diretora do 
Lavrasprev vai solicitar a lista das pessoas que terão direito à restituição até o dia 05 de 
agosto. Sobre o curso para concessão de aposentadorias, o próximo que houver em Belo 
Horizonte, o convite será encaminhado por e-mail para os presidentes dos Conselhos que 
deverão indicar um representante para participar do curso, observando a participação de 
todos os membros. Houve uma discussão a respeito da falta de comunicação do Lavrasprev 
com os Conselheiros, ficando decidido que a comunicação entre as partes será através de 
ofício protocolado no recebimento. O Presidente do Conselho Curador solicitou o 
agendamento de uma reunião dos Conselhos para o próximo dia 02 de agosto, às 14:00 
horas, no auditório da Prefeitura Municipal. A diretora do Lavrasprev disse que todos os 
atos do Instituto são publicados no Diário Oficial do Município. A reunião dos presidentes 
dos Conselhos para verificação in loco dos documentos do Lavrasprev será no próximo dia 
02 de agosto, na parte da manhã. A conselheira Marta comunicou o seu afastamento do 
Conselho Fiscal em virtude de candidatura ao cargo de Vereadora, a suplente, Edna 
Antônia Naves Silva, será convocada para a próxima reunião. A conselheira Iara também 



comunicou a sua possível ausência nas próximas reuniões em virtude de acompanhamento 
da irmã em um tratamento médico.  Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a reunião. 
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