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ATA D>A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 004/2017 - PREVIM

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mi! e dezessete (04/08/2017), às sete
horas e trinta minutos (07-30) na sede Administrativa do Previm, situada na Rua Otto
Lemos Fieury 225 - Jardim Santa Mônica, reuniram-se os Membros do Conselho
Administrativo e da biretoria Executiva, em reunião extraordinária e conjunta, por
convocação regimental. Aberto os trabalhos pela Presidente Maria de Fátima Outra
Romano que solicita à Assessora Jurídica Liliane Aparecida dos Santos Martins que
proceda a leitura do Ofício Sab. n" 366/2017, bem como da minuta do Projeto de Lei
em que pleiteia o reparcehmento e parcelamento da dívidaprevidenciária do município
em até200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas. Conselheira Presidente
apresentaplanilha do comparativo entre as despesas e receitas do Instituto, sendo que
da forma que o Executivo Municipal requer em até200 (duzentas)prestações, o Previm
terá um déficit mensal no valor de aproximadamente R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais). Destaca, que com esse déficit o Instituto terá que se socorrer as aplicações.
Conselheira Simone pede para que seja consignado a insustentabiUdode financeira do
Previm com esse reparcelamento da dívida em até200 (duzentas)parcelas. Conselheira
Presidente após ouvir a ponderação de todos os conselheiros, sugere que deve ser
levado ao conhecimento de sua Excelência o Prefeito Municipal deste fato, assim como,
se necessário, ao conhecimento do Legislativo Municipal.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, determinando
a mim secretário, Rosimar Pereiro Dias, que lavrasse a presente ata, que apás Hda, se
aprovada, vai devidamente assinada pela Presidente e por quem foi designado para
secretariar. Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul.

Maria de Fátima Dutra Rom<^ IV —
Rosimar Pereira Dias
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CONSELHEIROS: ASSINATURA:

MflPÍo dc Fátima Dutra Romano

José Barbosa Barros

Jamil Bolduíno Machado

Símone Almeida da Silva

Rosimar Pereira Dias

Marcelo Alves de Freitas

Ulian Aparecida de Souza

Sthefone Franco Rosa
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