ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 11 DE
JULHO DE 2013.
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às oito horas e quarenta minutos,
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. Resultado da assembleia dos aposentados para escolha dos Conselheiros; 2. Locação de
Imóvel (Miqueletti); 3. Treinamento em Licitação (Miqueletti); 4. Balanço do Evento –
Congresso ABIPEM (Miqueletti); 5. Solicitações da Assessoria Jurídica (Katiússia). Estavam
presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Norato Marques de Oliveira,
Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Nilson Araújo Figueredo, José Vieira
Filho, Luis Carlos Rodrigues Morais, Maria Cristina Valias Andrade Silveira, Marcos Alves de
Almeida, Ramão Ágedo Vieira e José dos Santos da Silva. Estavam presentes também, os
Diretores Eleandro Aparecido Miqueletti e Rafael Dornelas de Faria, e ainda, o Assessor
Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. As Conselheiras Solange Ribeiro Costa e Julia Barbosa
Ferreira justificaram 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 as visitas e encaminhamentos
que, juntamente com os demais membros da Diretoria, vêm realizando para locação do
futuro imóvel para receber a unidade administrativa do Instituto e a Central de Perícias. Em
seguida, o Diretor Financeiro, com auxílio do Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira,
falou sobre as iniciativas para realização de curso para treinamento dos servidores e
membros da Comissão de Licitação do Instituto responsáveis pelos Certames. O Presidente
deste Conselho, Senhor Norato Marques, falou sobre a possibilidade de se decidir pela
contratação de empresa para realizar curso de formação na referida área, aberto a mais
servidores municipais, e não só aos membros da comissão e servidores do Previd, pois,
estes poderiam se interessar em fazer parte da Comissão de Licitação também. Assim,
decidiu-se pela cotação de preços para contratação da empresa, que será apresentada na
próxima reunião ordinária deste Conselho, pelo Diretor Financeiro. Posteriormente, o Diretor
Financeiro, fez uma breve explanação sobre sua participação no 47º Congresso Nacional da
ABIPEM, realizado em Joinville-SC, nos dias 03 a 05 de julho deste ano. Na oportunidade,
falou sobre as palestras ministradas no evento, bem como, novas sugestões de mudanças
para os encaminhamentos nos setores financeiro e contábil. Na oportunidade, o Diretor
Administrativo Rafael Dornelas de Faria, também falou aos presentes sobre sua participação
no evento, trazendo assuntos referentes à estruturação administrativa e programas de
informática para aprimoramento e agilidade dos serviços nos Institutos. O Conselheiro Luis
Carlos Rodrigues Morais precisou se retirar da reunião por motivos pessoais. Em seguida,
foi dada a palavra à Assessora Jurídica, Doutora Katiússia Gomes, que fez aos presentes as
seguintes solicitações: a) autorização para formalização de Termo Aditivo ao Contrato
número 012/2012/Previd, com a Assessoria e Consultoria Administrativa e Previdenciária –
Aconprev; b) autorização para abertura de procedimento licitatório para contratação de
Seguro do Carro Sedan Logan; c) apresentação de orçamentos para locação de
equipamento de cópias e reprodução. Após justificativas e análise das documentações
apresentadas pela Assessora, os Conselheiros aprovaram todas as suas solicitações. O
Conselheiro José dos Santos da Silva precisou se ausentar neste momento, por motivos
pessoais. Finalmente, o Presidente deste Conselho, Norato Marques de Oliveira, falou aos
presentes sobre a Assembleia dos aposentados do Instituto, realizada anterior a esta
reunião, no intuito de escolher representantes do segmento de Inativos do Instituto para
compor os Conselhos Curador e Fiscal, em razão do iminente término do mandato dos
atuais Conselheiros. Na oportunidade, o Presidente deste Conselho, Senhor Norato
Marques, falou aos presentes sobre o papel dos Conselheiros e sua importância nos
trabalhos do Instituto. Nenhum dos aposentados presentes apresentou interesse em compor
o Conselho Fiscal, somente quatro pessoas manifestaram interesse em participar da

escolha para composição do Conselho Curador. Dessa forma, após os nomes dos
interessados serem apresentados e submetidos a votação dos aposentados presentes,
foram eleitos como novos membros do Conselho Curador para este triênio de 2013-2016:
Osnice Lopes Coelho e José Vieira Filho, como titulares, e, Solange Ribeiro Costa e Cezário
de Figueiredo Neto, como suplentes. 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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