INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
CONSELHO FISCAL — PREVNAS
Gest5o 2018/2021
ATA N. ° 01/2019
No dia treze do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o
Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL — PREVNAS. Os Conselheiros
presentes Luiz Antonio Conceição Centurion, Rosana Barbosa Fernandes
Muniz, Adriana de Souza Divalo, Leonice Maria Madalena Maciel, Aline Ortega
dos Reis; em reunião ordinária, na sede do Instituto na Avenida Irineu de Souza
Araújo n°676, Jardim Eldorado em Nova Alvorada do Sul/MS, com objetivo de
análise e aprovação do balancete, e finalizamos o Parecer 01/2019 do referido mês.
Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores: Dos servidores
municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R$ 288,844,25(Duzentos e oitenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e quatro Reais e vinte e cinco centavos) e do valor
patronal da Prefeitura de R$ 648,89( Seiscentos e quarenta e oito Reais e oitenta e
nove centavos); o Petrone! da Camara no valor de R$ 552,50 (Quinhentos e
cinquenta e dois Reais e cinquenta centavos); Contribuição de inativos e
pensionistas o valor de: R$ 2.231,08 (Dois mil duzentos e trinta e um Reais e oito
centavos). 0 resultado das aplicações financeiras no valor de R$ 140.083,53 (Cento
e quarenta mil, oitenta e tres Reais e cinquenta e tres centavos), ainda registramos
outras receitas que são oriundas dos Parcelamentos e Restituições, no valor de R$
41.274,90(Quarenta e um mil, duzentos e setenta e quatro Reais e noventa
centavos). A Presidente do PREVNAS Sr' Rosineide Lichewiski de Aguiar, informou
aos presentes que esta em atraso o repasse do valor patronal referente as
competências de outubro, novembro e dezembro e décimo terceiro salário de 2018,
no valor de R$ 1.161.679,09 ( Hum milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e
setenta e nove Reais e nove centavos). Sem mais eu Rosana Barbosa Muniz, lavrei
a presente ata, que vai por mim assinada e demais presentes.
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