
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 02-08-2012 x.x.x.x.x.x 
Aos dois dias do mês de agosto de 2012 as 14:00 horas estiveram reunidos no auditório da prefeitura 
situado na avenida   Silvio menicucci n. 1575 os conselheiros do Conselho Fiscal e Curador  Edmea 
Clemente, Iara Menicucci Nogueira, Antonio Eústaquio dos Santos, Mariana Roquini Leite, Jocinaldo de 
Paulo Oliveira, Marcelo Antonio de Souza, Cleiton Aparecido de Freitas, Marilia Della Lucia Gomes e 
Cassia Correa Daher Silva. Não compareceram a reunião os conselheiros: Silvania Maria de Lima 
Pereira, Irenildes de Fatima Caetano. A reunião foi convocada para resolver o seguintes assunto:  A 
Presidente do Conselho Fiscal entregou um oficio datado de 04 de julho de 2012, após o término da 
reunião do dia 05 de julho de 2012 para o Presidente do Conselho Curador. Reunimos neste dia para  
tomarmos conhecimento do oficio onde a conselheira Presidente Marta aponta irregularidades nos 
procedimentos analisados in loco no dia 17/05/2012. Fomos surpreendidos com o referido parecer de 04 
de julho de 2012 tendo em vista que  de acordo com a Ata do dia 17/05/2012 a conselheira atestou a 
regularidade das documentações analisadas e solicitadas por ela, assinando juntamente com o 
Presidente do Conselho Curador Marcelo Antonio de Souza a ata, que em seguida foi publicada no 
DOM(Diário Oficial do Município). O conselheiro Marcelo nos informou que toda documentação 
analisada está regular e que no momento da vistoria foi detectado um  problema administrativo onde os 
conselheiros chamaram a Diretora do LavrasPrev Sra. Kátia que tratou de solucioná-lo. O conselheiro 
Marcelo explicou ainda que o problema detectado em nada comprometeu a lisura do procedimento 
analisado. Os conselheiros esclarecem que com relação ao valor financeiro a ser devolvido aos 
servidores, apontado no parecer,  deverão ser cumpridos os prazos estabelecidos pela justiça. Apontado 
também no parecer que foi solicitado a análise da Auditoria acontecida em 2011 e que a informação foi 
“Verbal”. Os conselhos esclarecem que a Diretora apresentou o resumo da Auditoria realizada pelo Sr. 
Pedro Moreira em Datashow, destacando os principais pontos,  conforme consta em Ata do dia 
16/02/2012, Ata esta assinada pela  Conselheira Marta, e que foi encaminhado uma cópia da Auditoria 
completa para o Conselheiro Cleiton Aparecido de Feitas.Solicitamos a Diretora através desta ata que 
coloque no orçamento do Instituto a dotação orçamentária para o exercício de 2013 para poder devolver 
os recursos financeiros aos servidores. Solicitamos que na próxima reunião dos conselhos que conste 
em pauta como será a devolução do restante do recurso financeiro aos servidores e também que seja 
votado o novo Presidente do Conselho Fiscal devido a saída da conselheira Marta. Encaminharemos 
esta ata juntamente com sua publicação no DOM para a ex presidenta e conselheira Marta, onde 
esperamos que sejam sanados os apontamentos pela mesma. Não havendo mais nada a ser tratado 
depois de lida e aprovada, e estando todos de acordo, firmam a presente Ata. 
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