ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMAMBAI
PREVIBAI

ATA nº 02/2020
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos,
reuniram-se na sala de reuniões do PREVIBAI, os representantes do Conselho Municipal
do Previbai: João Ramão Pereira Ramos, Cassia Dalva Miranda Meira, Fátima Pereira de
Moraes, Ronaldo Luiz Vanzin, Edineia Fernandes de Souza, Gleyce Brandão e os
representantes do Comitê de Investimento: Cleidiomar Arce dos Santos e Jair Soares
Adorno para tratarem sobre as Aplicações de Janeiro 2020 que teve um rendimento no
valor de R$ 206.397,00 (duzentos e seis mil e trezentos e noventa e sete reais), e com o
Patrimônio Líquido total de R$ 43.173.065,81 (quarenta e três milhões, cento e setenta e
três mil e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Na sequência foi apresentada as
taxas de administração das contas do mês de janeiro do corrente ano, permanecendo com
o saldo da conta bancária nº 19371-2 no valor de R$ 470.356,89 (quatrocentos e setenta
mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Foi apresentado as
despesas da Conta 2109-1 com folhas de pagamentos, recebimentos do mês de dezembro,
pagamentos de salários e décimos terceiros. Em seguida foi tratado sobre a PEC 103/2019
referente a Reforma da Previdência, conforme entendimento da Resolução Normativa o
município tem até julho para encaminhar o Projeto de Lei na Câmara para regulamentar a
cobrança da alíquota de contribuição de 11% para 14% dos servidores municipais,
devendo o Diretor-Executivo senhor João Ramão encaminhar Ofício ao Executivo para
adequação da Lei conforme a PEC 103/2019. Na sequência foi apresentado o convite
sobre o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS que acontecerá em
Florianópolis-SC nos dias 11 e 13 de março de 2020, onde manifestaram os interessados e
foram aprovados por votação os seguintes membros: João Ramão Pereira Ramos como
Diretor Executivo, Gleyce Brandão e Ronaldo Luiz Vanzin do Conselho, e Cleidiomar
Arce dos Santos e Jair Soares Adorno do Comitê de Investimentos. E nada mais a se
tratar foi encerrada a presente reunião, e a representante do Conselho Municipal do
Previbai Edineia Fernandes de Souza lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes.
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