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

ATA N. ° 083/2019

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, As 14h, reuniram-se
ordinariamente o Conselho Curador do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL —
PREVNAS. Os Conselheiros presentes LUCIANO SOARES, MARIA ROSANIA
LIMA PEREIRA, SIMONE CRISTINA LOBATO DA COSTA MENDES E
EZENIR CASTELÃO SEZERINO, juntamente com a Diretora Presidente
Rosineide Lichewiski Aguiar. Com a seguinte pauta: 01) Aplicação financeira no
Sicredi Institucional FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP; 02) Cálculo
Atuarial; 03) Aquisição de equipamento de informática; 04) Saldo devedor
patronal Outubro e Novembro do Executivo Municipal; e 05) Meta 2018
(informativo).

1a

Pauta: 0 Executivo Municipal depositou no mês de dezembro

o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), e o Comitê
Financeiro indicou a aplicação financeira no Sicredi Institucional FIC Renda
Fixa Referenciado IMA-B LP, após analises e discussões sobre o produto e
carteira de credito o conselho aprova a devida aplicação, unanimamente;

2a

Pauta: Segundo a Diretoria do Instituto, A necessidade do Cálculo Atuarial para
reavaliar o plano existente e preencher documentos junto ao Ministério da
Previdência Social, em atendimento A obrigatoriedade prevista na Lei 9.717/99
e considerando os critérios atuariais previstos na Portaria MPS 403/08, após
analises e discussões o Conselho Curador aprova que o instituto contrate em
conformidade com as exigências da lei empresa especializada para fazer o
calculo atuarial;

3a

Pauta: A Presidente explanou sobre os problemas atuais

dos computadores existentes no instituto e necessidade de aparelhos de TV
para o órgão, após análises e discussões, os membros autorizaram a Diretoria
a fazer aquisição de 3 computadores completos, 1 monitor 15 polegadas e 1
aparelho de TV LED 40 polegadas, mas a aquisição tem que seguir todas as
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normas legais de compra para órgão publico. 4a Pauta: segundo a Diretora
Presidente do Instituto, o setor financeiro do Executivo Municipal não repassou
o valor patronal referente aos meses de outubro e novembro do ano de 2018,
após analises e discussões, o Conselho solicita e autoriza a Diretoria do
Instituto a fazer notificação ao Executivo Municipal referente aos meses
pendentes. 5a Pauta: 0 Comitê Financeiro e Diretoria do Instituto, conforme
análise da carteira do ano 2018 (rendimentos, aplicações e regastes dos
recursos) a meta não foi atingida, ficando 1,13% abaixo da meta que foi INPC
de 3,16% mais 6% totalizando um valor de 9,16%, sendo que o não
cumprimento da meta deve-se a greve dos caminhoneiros e a instabilidade
politica (eleições). Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente do
Conselho Curador Luciano Soares encerrou a reunião, foi lida a presente ata
que depois de lida e em conformidade vai assinada por todos os presentes.
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