rd
io
Fryer
PREVNAS

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

ATA N. 093/2019
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, As 13h, 30min
reuniram-se o Conselho Curador do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL —
PREVNAS. Os Conselheiros presentes LUCIANO SOARES, MARIA ROSANIA
LIMA PEREIRA, PEDRO AURELIO BORGES SILVEIRA, ADRIANE DA
CUNHA e EZENIR CASTELÃO SEZERINO, juntamente com a Diretora
Presidente Rosineide Lichewiski de Aguiar. Com a seguinte pauta: 1°
Composição do Comitê de Investimento; 2° Eleição do Conselho Curador; 3°
Locação do prédio; 4° Autorização para contratação de médico, para avaliação
da aposentadoria por invalidez de dois servidores que estão aguardando; 5°
Débito do ente federativo, julho patronal, 6° Recarga de tonner e tinta de
cartucho, 7a Pauta Aplicação no Fundo de Investimentos. la Pauta A
Presidente discorreu sobre o término do mandato do Comitê de Investimento e
ficou definido entre os membros do Conselho Curador a recondução de todos
os membros com exceção de Luciano Soares que foi substituído pela Ana Léa
Manso Vieira Copetti, ficando todos os membros capacitados de acordo com as
normas legais. 28 Pauta: Por unanimidade entre os membros houve a
recondução do Presidente e Vice-presidente atual por mais um mandato. 3a
Pauta: Com vencimento no mês de novembro ficou autorizado fazer um aditivo
para locação do prédio. 4a Pauta: A Presidente relatou sobre a situação dos
servidores e a necessidade da contratação de um médico para avaliação da
aposentadoria por invalidez, ficou autorizado à Diretoria a fazer os trâmites
legais seguindo as normas de contratação e pagamento do profissional
habilitado. 5a Pauta: Ficou acordado entre os membros que a Diretoria fosse a
Câmara dos Vereadores para explicar a importância e agilidade da aprovação
do Projeto de Lei sobre o Parcelamento da divida referente aos meses de
dezembro/2018 a junho/2019. 6a Pauta: A Presidente explicou da necessidade
de Dispensa de licitação para recarga do tonner e tinta de cartucho, após
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análise dos balancetes de gastos do ano anterior, ficou autorizado a realizar a
dispensa para execução do serviço.

7a

Pauta: A Presidente explanou sobre os

investimentos do Instituto e mostrou os dados na plataforma do Crédito e
Mercado, onde o Comitê de Investimentos solicitou junto ao Conselho Curador
a indicação e aprovação de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) no Fundo de
Investimento Institucional FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, após
análise ficou autorização a Diretoria fazer a aplicação do montante e no fundo
acima citado. 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.

Luciano Soares—

Ezenir Castelã

Pedro Aurélio da Silveira Borges

Maria Rosania Lima Pereira
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