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PREVNAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
CONSELHO FISCAL— PREVNAS
Gestão 2018/2021

ATA N. 0011/2020
No dia vinte de Outubro do ano de dois mil e vinte, 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, Adriana de Souza Davalo, Aline Ortega dos Reis e
Raquel Aparecida Fontana; 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 de Setembro de 2020, e finalizarmos o
Parecer 011/2020. Registramos que foram feitos os repasses nos seguintes valores:
dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R$ 221.626,76
(duzentos e vinte um mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) e
do valor patronal da Prefeitura de R$ 602,21 (seiscentos e dois reais e vinte eum
centavos); Dos servidores da Câmara Municipal (Relido) o valor de R$ 4.800,56
(quatro mil e oitocentos reais e cinquenta e seis centavos centavos), o patronal da
Câmara no valor de R$ 7.593,62 (sete mil quinhentos e noventa e tits reais e
sessenta e dois centavos); Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R$
2.452,18 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). 0
resultado das aplicações financeiras, devido a instabilidade do mercado financeir
houve uma queda na bolsa, impactando o resultado das aplicações, sendo o retorno
da renda fixa de -0,92% no valor de R$ -158.254,54 (cento e cinquenta e oito mil
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos negativo) e na
renda variável -4,87%, no valor de RS -206.945,84 (duzentos e seis mil novecentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos negativo), sendo o retorno total no
valor de R$ -365.200,38 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos reais e trinta e
oito centavos negativo). Ainda registramos outras receitas que são oriundas dos
Parcelamentos e Restituições, no valor de R$ 114.357,19 (cento e quatorze mil
trezentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos). Registramos que os
parcelamentos aprovados pelo Ministério da Previdência estão sendo pagos
regularmente. Em tempo, constatamos que o pagamento do valor do Patronal da
Prefeitura Municipal está suspenso, conforme Lei Municipal n°. 884 de 30 de
Setembro de 2020, no período de 01 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.
0 presidente informou que foi solicitado pela conselheira titular Rosana Barbosa
Fernandes Mu n iz afastamento para tratar de assuntos pessoais, assumindo Raquel
Aparecida Fontana como conselheira titular. A partir da presente data Rosana
Barbosa Femandes Muniz assume como conselheira suplente. Sem mais eu Aline
Ortega dos Reis, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e demais
pre entes.
Q
\
,
.
Anyr„,08
Raquel
T
s 6S-te‘j
lab—r-ondna
z An
o c ição erglic
Membro
Presidente
\ frolw:o.v‘c.A. ct). la vCAS-0
Adriana de o
S a Oat/al°
Membro

Aline 0 ega dos Reis
Membro

