INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO município de PARANAIBA - MS
PREVIM

ATA DA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA N° 002/2021 -PREVIM
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (17/06/2021), às
I lh:00min (onze horas), na sede Administrativa do Previm, situada na Rua Otto Lemos
Fleury n° 225 - Jardim Santa Mônica, reuniram-se os Membros do Conselho Administrativo
e da Diretoria Executiva, em reunião extraordinária e conjunta, por convocação regimental.
Aberto os trabalhos pela Presidente do Conselho Administrativo, Maria de Fátima Dutra
Romano, que agradece a presença de todos. A seguir a Presidente apresenta a Pauta da
Ordem do Dia: na reunião Ordinária realizada dia 08.06.2021, conforme Ata n° 003/2021,
após apresentação dos 02 (dois) cálculos atuariais aos Conselheiros para apreciação, sendo
um realizado pelo Município e o outro pelo Previm, os membros optaram pelo cálculo
apresentado pelo Previm, seguindo o relato, a Presidente esclareceu que a Empresa EC2G
(responsável pela realização do cálculo do Instituto) não consegue enviar o documento para
a coleta de assinaturas (DRRA) para a postagem no sistema CADPREV a fim de
regularização do CRP, em tempo hábil, alegando problemas no servidor de e-mail da
empresa.

Considerando ainda que as empresas apontaram as mesmas alíquotas patronal (25%) para o
ano de 2021 e que o Município já editou o Decreto n° 825, de 24 de maio de 2021, com as

referidas alíquotas, os Conselheiros decidiram alterar a decisão proferida na reunião
ordinária do dia 08.06.2021, optando pela escolha da empresa Melo Atuarial, responsável
pela elaboração do cálculo para a Prefeitura Municipal, na intenção de que o CRP seja
regularizado sem causar demais transtornos.
Palavra Livre: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião,
determinando a mim, Simone Almeida da Silva, que lavrasse a presente ata, que após lida e
aprovada, vai devidamente assinada por mim e pela Presidente.

Maria de Fátima Dutra Romano

^

Simone Almeida da Silva
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