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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
CONSELHO CURADOR - PREVNAS

ATA N. ° 13/2021

Aos vinte cinco (25) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um
(2021), às 10 h reuniram-se ordinariamente o Conselho Curador do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
NOVA ALVORADA DO SUL — PREVNAS. Os Conselheiros presentes
CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI, CEZAR DOS SANTOS
FERREIRA, JOSIANE MARTINS MOREIRA, EZEN1R CASTELÃO SEZERINO
e ADRIANE DA CUNHA, juntamente com a Presidente do Instituto Rosineide
Lichewiski de Aguiar. Com a seguinte pauta: 1' Relatório de Gestão 2018/2021;
2 Comitê de Investimento; e 38 Eleição do presidente e vice-presidente. 4'

Curso de capacitação para conselheiros e CPA -10; 58 Pauta: Repasse do
patronal. 6' Pauta: Regularizar sobre os jetons. 1a Pauta: A Presidente do
Instituto apresentou o Relatório de Gestão 2018/2021 da Diretoria, e dos
avanços do Instituto durante a gestão. 28 Pauta: 0 Conselho Curador optou por
reconduzir os membros do Comitê de Investimento do PREVNAS por um ano
sendo de 17/08/2021 a 17/08/2022. 3' Pauta: A eleição do presidente e vicepresidente do Conselho Curador foi realizada por aclamação, com o
consentimento de todos os conselheiros presentes, ficando com a seguinte
composição; Presidente: CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI e vicepresidente: PAULO CEZAR DOS SANTOS FERREIRA. 4' Pauta: 0 Conselho
Curador autorizou a contratação de empresa especializada para Curso de
capacitação para conselheiros e a certificação de CPA -10, devido a
composição de novos Membros dos conselhos e a necessidade de
aperfeiçoamento para atuarem nos consethos.
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Pauta-. A Presidente do

Instituto informou que o Executivo Municipal repassou o patronal referente ao
mês de Junho no valor R$ 346.243,35 (trezentos e quarenta e seis mil,
duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos). 6' Pauta: a
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presidente explanou sobre a necessidade de adequar a resolução sobre os
jetons, considerando que as reuniões extraordinárias do conselho curador já
foram realizadas as quatro reuniões extraordinárias previstas devido ao
processo eleitoral. A presidente falou sobre a necessidade de mais reuniões
do Conselho Curador devido ao fato de que o Comitê de Investimento também
está readequando a carteira de Investimento fato que precisa da anuência do
Conselho Curador para aprovação, portanto o conselho curador prevendo a
necessidade de atender a demanda do Instituto, regulamentou para seis
reuniões extraordinárias anualmente. 0 Presidente do Conselho Curador
encerra a reunião agradecendo a participação de todos. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente do Conselho Curador Christiane de Sousa Santos
Araldi, encerrou a reunião, onde foi lida a presente ata que depois de lida e em
conformidade vai assinada por todos os pr 7tes.
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