ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM
20 DE FEVEREIRO DE 2013.
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às oito horas, na sala
de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de
Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul-MS, foi
realizada a reunião do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir
sobre a seguinte pauta: 1. Solicitação de pauta, por meio de Comunicação Interna
da Assessoria Jurídica do Previd; 2. Repasse da Prefeitura; 3. Reunião da ADIMP,
em Campo Grande-MS, no dia 21/02/2013; 4. Planejamento de novo calendário para
o concurso de 2013; 5. Substituição da Diretoria Administrativa. Estavam presentes
os seguintes membros do Conselho Curador: Norato Marques de Oliveira, Solange
Tumelero, Helio do Nascimento, Luis Carlos Rodrigues Morais, José Vieira Filho,
Maria Cristina Valias Andrade Silveira, Solange Ribeiro da Costa e Julia Barbosa
Ferreira; e ainda, representando a Comissão Eleitoral, os Servidores Raphael
Ramos Spessoto e Vivian Aparecida Araújo Lima; o Diretor Financeiro, Senhor
Eleandro Aparecido Miqueletti, o Diretor Presidente, Senhor Laércio Arruda, e os
Assessores Jurídicos, Doutor Ademir de Oliveira e Katiússia Gomes. A Conselheira
Cleusa Ormedo de Souza Marinho, justificou a ausência por motivos de saúde. O
Conselheiro José dos Santos da Silva, justificou a ausência por motivos de trabalho.
Iniciada a reunião, o Presidente deste Conselho, Senhor Norato Marques, passou às
mãos dos presentes uma cópia do cronograma que seria seguido na Eleição dos
Diretores do Previd, neste ano de 2013. Tendo em vista a prorrogação do prazo para
as inscrições, há necessidade de alterações no calendário, no que tange à data da
prova, publicações de resultados, dentre outros detalhes. Assim, este Conselho
decidiu pelas alterações necessárias e devidas publicações para divulgação. Em
seguida, foi dada a palavra a Assessora Jurídica, Katiússia Gomes, que por meio da
Comunicação Interna número 31/2013/PreviD, solicitou a seguinte pauta a este
Conselho: 1. Indicação de novos membros da Comissão Permanente de Licitação
para 2013; 2. Apresentação dos orçamentos para manutenção do Ar condicionado
do veículo do Previd, tendo em vista aprovação do procedimento de Licitação para
este serviço; 3. Apresentação dos orçamentos da manutenção e limpeza dos
aparelhos de ar condicionado instalados na Sede Administrativa do Previd, tendo em
vista a aprovação do procedimento de Licitação. Em seguida, os presentes
deliberaram pela indicação de novos membros para compor a Comissão
Permanente de Licitação para 2013, discussão esta, que se encerrará em reunião
conjunta com o Conselho Fiscal, o qual também indicará membros para compor a
referida comissão. Posteriormente, o Presidente deste Conselho, Senhor Norato
Marques, passou a palavra para o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti,
que falou aos presentes sobre o repasse da prefeitura, quanto aos débitos
previdenciários da prefeitura de Dourados com o Previd. Na oportunidade, o Diretor
informou que, após solicitação por escrito de pagamento por parte da Prefeitura
Municipal de Dourados, esta não respondeu à solicitação, bem como, não
apresentou nenhuma proposta de pagamento. O Diretor ainda informou sobre o
convite enviado ao Instituto para participação em reunião da ADIMP em Campo
Grande-MS, no dia 21 de fevereiro, às 14h. Após formalização do convite, o
Presidente deste Conselho, Senhor Norato Marques, se prontificou a participar da
referida reunião. E, finalmente, considerando a vacância do cargo de Diretor
Administrativo, desde janeiro de 2013, bem como, o processo eleitoral em

andamento, este Conselho decidiu pela prorrogação do prazo de substituição da
Diretoria Administrativa, atualmente ocupada interinamente pelo Diretor Financeiro,
Eleandro Miqueletti, de acordo com o decreto número 1278, de 05 de dezembro de
2012. O novo prazo se estenderá até a posse da nova Diretoria. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente
ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
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