ATA Nº. 21/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 06 DE AGOSTO DE 2015.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às sete horas e trinta
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 SulMS, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo
discutir e decidir sobre a seguinte pauta, sendo a pauta solicitada pela Diretoria a
seguinte: 1. Despesas: a) elaboração do 4º Termo Aditivo ao Contrato com os
Correios; b) locação de máquina fotocopiadora; c) elaboração do 2º Termo Aditivo ao
contrato de Manutenção de Equipamentos de Informática; d) relação de nomes de
participantes no 15º Congresso Nacional a ser realizado pela ANEPREM, em
Goiânia-GO - (Diretor Administrativo); 2. Orçamento para 2016 e ofício
SEMFA/SECONPAR/086/2015 (Diretor Financeiro). Estavam presentes os seguintes
membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Osnice Lopes Coelho,
Solange Tumelero, José Vieira Filho, José Ferreira Lopes Filho, Cleusa Ormedo de
Souza Marinho, Elza Irala Gonzalez e Solange Silva de Melo. Os Conselheiros
Nilson Araújo Figueredo, Thania Caetano Chaves e Rosa Helena Catelan
justificaram a ausência por motivos de saúde. Os Conselheiros Raphael Ramos
Spessoto, Cezário de Figueiredo Neto e Edvan Marcelo Moraes Marques
justificaram a ausência por motivos de impossibilidade de se ausentar do local de
trabalho. A Conselheira Solange Ribeiro Costa, justificou a ausência por motivos
pessoais. Iniciado os trabalhos, a Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria
Ferreira, passou a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido
Miqueletti, que apresentou documentos referentes ao Orçamento para 2016. O
Diretor
ainda,
informou
o
Conselho
do
recebimento
do
ofício
SEMFA/SECONPAR/086/2015, no qual a Prefeitura informa dificuldades de caixa
para recolhimento da contribuição patronal de competência 6/2015, com vencimento
em 15 de julho de 2015, e, que até o momento esse repasse não foi efetivado. Em
seguida, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Rafael Dornelas de Faria, que
falou aos presentes da necessidade de despesas com contratação de empresa para
locação de máquina fotocopiadora, e, pagamento de diárias de viagens e aquisição
de passagens para os Conselheiros e Servidores que participarão do próximo
congresso nacional da ANEPREM, que se realizará em setembro deste ano em
Goiania-GO. O Diretor falou também da necessidade de se elaborar o 4º Termo
Aditivo ao Contrato com os Correios, bem como, do 2º Termo Aditivo ao contrato de
Manutenção de Equipamentos de Informática. Em seguida, passou-se para o
momento de discussão da pauta solicitada pelos próprios Conselheiros. Em seguida,
a Presidente ainda lembrou da necessidade de se iniciarem os trabalhos referentes
à organização da eleição da Diretoria do Instituto, prevista para maio de 2016. A
Presidente do Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, falou aos presentes da
questão referente à cedência de Procurador Municipal pela Prefeitura, com ônus
para o Previd, tendo em vista o encerramento do Contrato com a Assessoria Jurídica
atual do Instituto, bem como, a não conclusão do Concurso para preenchimento do
quadro de servidores do Instituto. Assim, discutiu-se o fato de este profissional, ao
vincular-se ao Instituto temporariamente, além dos valores referentes à sua
remuneração, receba também Gratificação de Dedicação Exclusiva, prevista no
Estatuto do Servidor Público Municipal, qual seja, Lei Complementar 107. Dessa
forma, foi passado ao momento de votação. A Conselheira Solange Silva de Melo se

ausentou da sala neste momento, e se absteve do voto em relação a este assunto
por ser Procuradora Municipal. Os Conselheiros presentes por unanimidade,
decidiram pelo pagamento de Dedicação Exclusiva, ao Procurador que assumir
temporariamente os trabalhos no Instituto, no valor de até 50% (cinquenta por cento)
calculados com base em sua remuneração. A Conselheira Elza Irala Gonzalez
precisou se retirar da reunião por motivos de trabalho. Finalmente, passaram para o
momento de deliberações e decisões quanto aos assuntos da pauta apresentada
pela Diretoria. Quanto à apresentação do Diretor Financeiro, referente ao orçamento
para 2016, este Conselho aprovou por unanimidade, sem ressalvas, da forma como
apresentada pelo Diretor. Quanto a pauta apresentada pelo Diretor Administrativo,
este conselho decidiu por aprovar as duas solicitações de despesas, sendo elas:
contratação de empresa de locação de máquinas fotocopiadoras, e, despesas com o
Congresso Nacional da ANEPREM. Foram aprovadas também, a elaboração de
Termo Aditivo aos Contratos com os Correios, bem como, contrato de Manutenção
de Equipamentos de Informática. 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 pelos presentes.
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