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Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, as 8h reuniram-se
ordinariamente na sede do PREVNAS os membros do Conselho Curador do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
NOVA ALVORADA DO SUL — PREVNAS. Os conselheiros LUCIANO SOARES,
EZENIR CASTELÃO SEZERINO, PEDRO AURÉLIO BORGES SILVEIRA, MARIA
ROSANIA LIMA PEREIRA e ADRIANE DA CUNHA, juntamente com a Diretora
Presidente Rosineide Lichewiski de Aguiar, com a seguinte pauta: 10 Aplicação do
Comitê de Investimento e 2° Informativos. 100 Comitê de Investimento solicitou a
aplicação financeira de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) dos recursos
recebidos do Executivo e Legislativo Municipal no SICREDI SCHRODERS
IBOVESPA Fl /NOES, após analise e discussão, o conselho aprovou
unanimamente a aplicação do investimento neste fundo de ações. 2° Pauta: A
Presidente informou que os parcelamentos estão em dias e o valor retido tem sido
repassado normalmente, também foi informado que assessoria jurídica irá fazer
uma live falando sobre o aumento do valor de desconto do retido de 11% para
14%, conforme legislação vigente, o Presidente do Conselho pediu para que a
presidente do instituto faça uma agendamento com o novo prefeito no ano de
2021, janeiro ou fevereiro, para falar sobre o instituto, doação do terreno e
construção do prédio. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do
Conselho Curador Luciano Soares encerrou a reunião, onde foi lida a presente
ata q depois d lida e em conformidade vai assinada por todos os presentes.
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