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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 20 

DE JANEIRO DE 2022. Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e 

dois, às dez horas, através do endereço eletrônico http://meet.com/ghk-yuae-

czq iniciou-se a reunião entre o Conselho Curador composto pelos membros, 

Silvânia Maria de Lima Pereira, Luciane Aparecida Barbosa, Marcia Cristina 

Russi, Irenildes Caetano de Fatima, Nilva Alves Borges Januário e Frederico 

Almeida de Oliveira. A Procuradora Autárquica Mirelle Aparecida de Souza 

Cajaraville e o Diretor do Lavrasprev Luciano Pereira. Iniciada a reunião o 

Diretor do LAVRASPREV informou aos membros do Conselho Curador que se 

faz necessário e urgente a implantação do PRO GESTÃO no RPPS e nos 

termos da legislação municipal, a despesa administrativa aprovada para o 

exercício de 2022 é de 3% sobre o somatório anual da base de cálculo da 

remuneração dos servidores ativos, e que, consoante a previsão legal, o 

percentual pode ser acrescido em 20% para a sua implantação. Dessa forma, 

o percentual da despesa administrativa passaria para 3,6%, sendo que, 0,6% 

com destinação exclusiva para a implantação do PRO GESTÃO e também, de 

Educação Previdenciária. Ao submeter a matéria aos conselheiros esses 

fizeram suas indagações sobre a destinação dos recursos do percentual e após 

todos os esclarecimentos, aprovaram, por unanimidade, o aumento da despesa 

administrativa para 3,6%. Passado ao segundo assunto da pauta de reunião, 

qual seja, a alteração realizada na DPIN aprovada em dezembro de 2021, o 

Diretor informou sobre as notas técnicas expedidas e apresentou aos 

conselheiros a alteração que fora necessária no quadro de alocação estratégica 

para o exercício de 2022, que passou a prever empréstimos consignados. 

Dessa forma, atendendo à exigência legal, o novo quadro da DPIN – ITEM 07 

foi submetido à aprovação e aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade. 
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Nada mais a ser tratado foi lavrada a presente ata.  
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