ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 13 DE
JUNHO DE 2013.
Aos treze dias do mês de junho 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. Aluguel
de prédio (Diretoria); 2. Plano de Ação da Diretoria Administrativa (Diretor Rafael); 3. Evento
– Prestação de Contas (Diretor Miqueletti). Estavam presentes os seguintes membros dos
Conselhos Curador: Norato Marques de Oliveira, Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de
Souza Marinho, Nilson Araújo Figueredo, Hélio do Nascimento, José Vieira Filho, Ramão
Ágedo Vieira e Luis Carlos Rodrigues Morais. Estavam presentes também, os Diretores
Laércio Arruda, Eleandro Aparecido Miqueletti, Gleicir Mendes Carvalho e Rafael Dornelas
de Faria, e ainda, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. A Conselheira Solange
Ribeiro Costa justificou a ausência por motivos pessoais. Iniciada a reunião, o Presidente do
Conselho, Senhor Norato Marques de Oliveira, passou a palavra ao Diretor Financeiro,
Senhor Eleandro Miqueletti, que falou aos presentes sobre o evento “Prestação de Contas”,
que se realizará na tarde de hoje, no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Dourados.
Informou que até o presente momento, há 24 (vinte e quatro) inscrições de servidores
formalizadas para participação no evento. Esclareceu aos presentes que houve ampla
divulgação do evento, tanto por meio eletrônico quanto por meio de ofícios às Secretarias e
Câmara Municipal de Dourados. Informou também os assuntos que a Diretoria pretende
abordar no evento. Em seguida, junto com a Diretora de Benefícios, Senhora Gleicir Mendes
Carvalho e o Diretor Administrativo, Rafael Faria, o Diretor falou aos presentes da
necessidade de se pesquisar outro prédio para locação, no intuito de estabelecer a Sede do
Instituto durante a construção da Sede Própria. Os Diretores informaram da necessidade de
se unificar as unidades do Previd, necessitando assim de prédio que comporte tanto a
unidade administrativa do Instituto quanto a Central de Perícias. Assim, foi solicitado a este
Conselho autorização para realizar pesquisa em imóveis que possam atender tal demanda.
Após discussão, deliberou-se pela autorização da solicitação. Em seguida, o Diretor
Administrativo, Rafael Faria, falou aos presentes da elaboração do plano de ação da
Diretoria Administrativa para esta nova gestão. Nesta oportunidade, o Diretor mencionou
assuntos da pasta, como serviços de arquivo e almoxarifado, quadro de servidores e auxílio
na realização das Licitações. 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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