
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  E DO CONSELHO CURADOR DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, 
REALIZADA EM 16-02-2012 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.x.x.x.x 
Aos dezeseis dias de mês de fevereiro de 2012 , às 15 horas e 40 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, JOCINALDO DE PAULO OLIVEIRA, 
EDMEA CLEMENTE, MARTA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (Conselho Fiscal), e, 
IARA MENICUCCI NOGUEIRA, SILVANIA MARIA DE LIMA PEREIRA, MARCELO 
ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO EUSTAQUIO DOS SANTOS, CLEITON 
APARECIDO DE FREITAS, MARILIA DELLA LUCIA GOMES (Conselho Curador), 
Faltou à reunião o Sr. PAULO FERNANDO MARTINS FERREIRA, justificado pela 
conselheira CASSIA CORREA DAHER, começado a reunião a Diretora do Lavrasprev 
abriu a reunião falando que este ano e ano político e que os conselheiros focassem somente 
em assunto do Instituto, Falou a respeito da remuneração dos conselheiros, que será paga de 
acordo com o art. 70 da lei do Lavrasprev que esta em vigor. A diretora leu o oficio que os 
conselheiros MARTA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA e CLEITON APARECIDO DE 
FREITAS, pediram  solicitando sobre saldo de contas, despesa geral do Lavrasprev, 
balancete das despesas, a diretora entregou todos os relatórios pedidos balancetes da 
despesa, receita e plano de contas de 2011, explicou cada item dos relatórios. Quanto aos 
parcelamentos da PML com o Lavrasprev, a diretora falou que tem todos os parcelamentos 
arquivados no Lavrasprev, e que convida aos conselheiros a irem no Lavrasprev para 
tomarem ciência dos parcelamentos, marcado para o dia 15 de março as 15 horas. Foi  
apresentado aos conselheiros o relatório da auditoria feita pelo Auditor Pedro Moreira, a 
conselheira MARTA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA sugere que o Lavrasprev deve ter 
um consultor e os conselho ter outro consultor financeiro, ambos pago pelo Lavrasprev, 
porem a diretora esclareceu que o Lavrasprev não pode manter duas assessoria com o 
mesmo objeto, foi colocado em votação o parcelamento da parte patronal dos auxilios 
doença e salário maternidade apurados pela auditoria de agosto de 2006 a maio de 2011, o 
valor e de  R$ 759.336,47 (Setecentos e cinqüenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais e 
quarenta e sete centavos), já atualizado, foi aprovado por todos do conselho o parcelamento 
em 60 vezes de acordo com a lei em vigor. O conselheiro MARCELO ANTONIO DE 
SOUZA, pediu que resolvesse a falta do conselheiro PAULO FERNANDO MARTINS 
FERREIRA nas reuniões, ficou definido que se na próxima reunião ele não comparecer 
será substituído pelo suplente, foi pedido para constar em ata que a convocação da reunião 
será feita por e-mail, e será confirmado por telefone. Nada mais havendo a ser tratado 
encerrou-se a reunião. 
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