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ATA N. ° 04/2021

Aos trinta dias (30) do mês de março (03) de dois mil e vinte e um (2021), às
13h30 reuniram-se extraordinariamente 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, EZEN1R CASTELÃO SEZERINO, PEDRO AURÉLIO
BORGES SILVEIRA e ADRIANE DA CUNHA, juntamente com a Presidente do
Instituto Rosineide Lichewiski de Aguiar. Com a seguinte pauta:

1a

Termos

Aditivos: Crédito & Mercado e Contabilidade; 2 Contratação de Assessoria - PróGestão; 3' Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e de
Limpeza; 4' Ouvidoria do Instituto 2020; 5' Tentativa de Fraude; e 6' Resgate e
Realocação de Recursos — Comitê de Investimento.

1a

Pauta: A Presidente

informou que o contrato com a empresa de Consultoria de Investimentos e Estudo
de Solvência (Contrato n° 04/2020), além, da empresa da Prestação de Serviço
Especializado em Contabilidade Pública (Contrato n° 03/2017) esta encerrando,
após colocações da presidente sobre a importância das devidas atividades para o
Instituto e colocações dos membros, os conselheiros aprovam o devido Termo
Aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 meses e correção de valores, de
acordo com as normas legais e vigentes. 2a Pauta: A Presidente explanou sobre o
Pró-gestão e a importância do mesmo para o instituto, e a necessidade de uma
Assessoria para implantação em Nova Alvorada do Sul — MS, assim sendo, o
conselho pede que a Diretoria faça um levantamento de empresas especializadas
para consultoria/assessoria no processo de implantação e atendimento aos
requisitos do Pró-gestão.

3a

Pauta: A Presidente informou da necessidade do

instituto em comprar gêneros alimentícios, material de expediente e de limpeza

para manutenção diária, assim sendo, após colocações dos membros o conselho
aprova o devido levantamento de pregos e compras, de acordo com as normas
legais. 4' Pauta: A Presidente informou que no Site do Instituto tem o campo (link)
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ouvidoria e que no ano de 2020 não houve nenhuma reclamação, elogiou e
proposta. 5a Pauta: A Presidente informou que neste mês de março, houve a
tentativa de fraude junto ao Banco Bradesco, relacionada à solicitação de
transferência ilegal de recursos do fundo do Instituto para uma conta
desconhecida, tendo falsificações de documentos e e-mail, assim sendo, foi feito
um Boletim de Ocorrência n° 17549/2021, de 26/03/2021, na Policia Civil de MS
para registar a ação e investigação da policia. 6a Pauta: 0 Comitê de investimento
indicou resgatar do Fundo BB IRF-Ml TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA o
valor total e reaplicação no Fundo CAIXA BRASIL GESTA0 ESTRATÈGICA FIC
RENDA FIXA, para melhorar os rendimentos e adequações, o Comitê também
indicou resgatar os recursos da reserva dos anos anteriores da taxa
administrativa do Instituto do Fundo BB IRF-M RENDA FIXA para o Fundo BB
IRF-M1 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, buscando cotas menos sensíveis a
variação das taxas de juros mitigando os riscos de mercado, e Comitê ainda
indicou pegar as sobras da taxa administrativa do ano de 2020 do Fundo BB
AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA para reaplicar no Fundo BB
IRF-M1 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO no valor total de R$ 201.385,42
(duzentos e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
após análise das carteiras dos fundos e colocações de todos os membros, o
conselho aprova unanimamente o resgate e a reaplicação dos recursos, a
Presidente do Instituto e Comitê informaram que o Fundo INFINITY TIGER
ALOCAÇÃO DINAMICA Fl RENDA FIXA LONGO PRAZO está fechado e não
pode ser resgatado no momento, portanto, o devido resgate e reaplicação fica na
espera. 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 ai assinada por todos os presentes.

uciano Soa
Presidente

Ezenir Castel Sezerino
Vice-presidente

PREVNAS- Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipals de Nova Alvorada do Sul-MS
e-mail: prevnas.direprevnas.ms.gov.br Fone: (67) 3456.1008
Site: www.prevnas.ms.00v.br

1\

?yet
PREVNAS

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

avw-04
Maria Rosania Lim Pereira
Membro
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Pedro Aurélio Borges Silveira
Membro
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