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

ATA N. ° 086/2019

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, as 13h, 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, PEDRO AURÉLIO BORGES SILVEIRA, ADRIANE DA
CUNHA e EZENIR CASTELÃO SEZERINO, juntamente com a Diretora
Presidente Rosineide Lichewiski Aguiar. Com a seguinte pauta: 01) Aplicação
financeira Fundo da Gestão Estratégica Fl Caixa Econômica Federal — Renda
Fixa e as questões da aplicação no Fundo Brazilian Graveyard and Dearth
Care Servises FIll - CARE 11; 02) Médico Perito; 03) Contador do Instituto; 04)
Sistema Quality; 05) Informativo: Curso em Brasilia DF; 06) Compra de Material
de expediente; 07) Arrumar Impressora e buscar equipamentos tecnológicos; e
08) Notificação — Executivo Municipal. la Pauta: 0 Executivo Municipal
depositou no mês de março de 2019 o valor de R$ 582.550,93 (quinhentos e
oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos),
referente ao retido do funcionário do mês de fevereiro e parte do patronal
novembro prefeitura e saúde, o patronal do décimo terceiro da assistência
social e FUNDEB 60%, patronal de dezembro da saúde e assistência social,
sendo que foi retirado o valor para taxa administrativo, pagamento dos
aposentados e pensionistas, sobrando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) que o Comitê Financeiro indicou a aplicação financeira no Fundo da
Gestão Estratégica Fl Caixa Econômica Federal — Renda Fixa, após analises e
discussões sobre o produto e carteira de credito o conselho aprova a devida
aplicação, unanimemente; Segundo, o Comitê Financeiro, o Fundo Brazilian
Graveyard and Dearth Care Servises FIll - CARE 11 tem sido negativo para o
instituto, mas não devemos retirar o investimento agora e sim aguardar a
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reação do mercado, segundo a Consultoria da Credito e Mercado, portanto
ficou decidido pelos membros do conselho que devemos aguardar a reação do
mercado; r Pauta: A Diretora informou que o médico perito do instituto tem
trabalhado muito bem e feito o acompanhamento efetivo do trabalhador da
Prefeitura, e o mesmo tem feito reuniões com técnicos da Secretaria Municipal
de Saúde, para agilizar os processos e melhorar a vida do trabalhador; 3'
Pauta: Segundo, a Diretoria o contrato com a Contadora foi renovado via termo
aditivo, pois após algumas cotações percebeu-se que o valor ficaria maior,
portanto os conselheiros aprovaram a renovação do devido contrato coma
contadora atual; 4a Pauta: A diretora alegou que o contrato com o Sistema
Quality, esta vencendo em maio, e que o sistema e extremamente necessário
para as questões contábeis do instituto, podendo renovar ou fazer um novo
processo licitatório, após discussões e ficou acordado a renovação do devido
contrato, via termo aditivo. 5a Pauta: Segundo a Diretora a diretoria desistiu do
curso de Treinamento e Capacitação Previdenciário para Diretoria nos dias 15
e 16/04/2019 Brasilia — DF, pois conseguiram ajudar de outros institutos para
tirar dúvidas. 6' Pauta: A Diretora do instituto alegou da necessidade da
compra de material de expediente para atender a demanda, ficou autorizado o
instituto a montar processo licitatório para aquisição dos devidos materiais. 7a
Pauta: Segundo a Diretora temos uma impressora com problemas e
necessitamos manutenção, assim sendo ficou acordado fazer a cotação para
os consertos. A Diretora alegou que necessita pegar os computadores que
foram comprados, pois não foi colocado no contrato a entrega, ficando
autorizado a presidente buscar este equipamentos e levar a impressora para
averiguar os problemas. 7a Pauta: Após levantamento dos débitos do Executivo
Municipal ficou constatado que a Prefeitura está devendo o décimo terceiro de
2018 da Prefeitura, FUNDEB 40% e Secretaria de Saúde, além do patronal da
Prefeitura de dezembro no valor total de R$ 578.036,23 (quinhentos e setenta e
oito mil, trinta e seis reais e vinte e três centavos), e também o patronal de
janeiro e fevereiro de 2019 no valor total R$ 576.297,95 (quinhentos e setenta
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e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e o
retido da Secretaria de Saúde no valor de R$ 48.082,34 (quarenta e oito mil,
oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), após discussões, ficou acordado
que o Conselho deve encaminhar notificação ao Prefeito Municipal e Secretaria
Municipal de Finanças e Planejamento. 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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