ATA Nº. 31/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015.
Aos dez dias do mês de dezembro 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 Sul,
foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e
decidir sobre a seguinte pauta, sendo a pauta solicitada pela Diretoria: 1.
Comunicados diversos (Diretor Financeiro); 2. Despesas com pagamento do seguro
predial e do seguro do veículo Gol (Diretor Administrativo); 3. Investimentos
Financeiros (Diretor Financeiro); 4. Política de Investimentos (Diretor Financeiro); 5.
Solicitação de reunião extraordinária deste Conselho (Diretoria do Previd); 6.
Aprovação de nomes para compor a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório
(Diretoria do Previd); 7. Proposta do Comitê de Investimento para realocação de
investimentos (Diretor Financeiro). Estavam presentes os seguintes membros do
Conselho Curador: Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Sonia Maria
Ferreira, Solange Silva de Melo, Osnice Lopes Coelho, Elza Irala Gonzalez, Solange
Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho e Solange Ribeiro Costa. Os
Conselheiros Hélio do Nascimento e Rosa Helena Catelan justificaram a ausência
por motivos de saúde. Os Conselheiros Cezário de Figueiredo Neto, Nilson Araújo
Figueredo, Raphael Ramos Spessoto e Thania Caetano Chaves justificaram a
ausência por motivos de impossibilidade de se ausentarem do local de trabalho.
Iniciado os trabalhos, a Presidente deste Conselho, passou a palavra ao Diretor
Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre
uma divergência quanto aos encargos moratórios aplicáveis sobre as contribuições
previdenciárias. Posteriormente, apresentou a Política de Investimento do Instituto
elaborada pelo Comitê de Investimento para o ano de 2016. Na oportunidade, leu a
ata da reunião do Comitê, realizada no dia 09 de dezembro de 2015, na qual foi
deliberada esta pauta. Em seguida, apresentou a política de investimento elaborada
pelo Comitê para análise e deliberação deste Conselho. O Diretor também
apresentou a proposta de realocação de investimentos proposta pelo Comitê de
Investimento, bem como, os encaminhamentos dos novos aportes de recurso
recebidos pelo Previd, conforme constante na ata do Comitê de Investimento da
reunião realizada no dia 09 de dezembro de 2015. O Diretor Financeiro também
solicitou agendamento de reunião extraordinária deste Conselho, tendo em vista
que, seguindo o calendário de reuniões, esta seria a última reunião ordinária. Solicita
o agendamento em razão da necessidade de deliberações administrativas
pendentes neste ano de 2015, dentre elas, o parcelamento dos débitos
previdenciários. Em seguida, passaram a palavra para o Diretor Administrativo,
Senhor Rafael Dornelas de Faria, que falou ao Conselho sobre a necessidade de se
autorizar as despesas com o custeio dos seguros Predial e do Veículo Gol. O Diretor
Administrativo ainda, apresentou ao Conselho os nomes dos servidores indicados
pela Diretoria Executiva para comporem a Comissão de Avaliação do Estágio
Probatório. Dessa forma, solicitou autorização para que a Comissão seja composta
pelas servidoras Daniele Fiori da Costa Vieira, Ercília da Matta Diniz e Keyla Pereira
Merlim de Souza. Finalmente, passaram para o momento de deliberações e
decisões quanto aos assuntos da pauta solicitada pela Diretoria. No que tange às
divergências quanto aos encargos moratórios aplicáveis sobre as contribuições
previdenciárias, este Conselho decidiu por encaminhar a documentação

apresentada para o Setor Jurídico do Instituto para análise e posterior deliberação
deste Conselho. Quanto à Política de Investimento, este Conselho decidiu por
aprova-la sem ressalva, da forma como encaminhada pelo Comitê de Investimento.
Quanto à realocação de recursos e de investimentos financeiros dos próximos
aportes, este Conselho aprova conforme constante na ata da reunião do Comitê do
dia 09 de dezembro deste ano. Quanto a autorização de despesas com o custeio
dos seguros Predial e do Veículo Gol, este Conselho aprovou da forma como
solicitada pelo Diretor Administrativo. Quanto a aprovação da indicação das
servidoras para comporem a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, foi
aprovada, da forma como proposta pela Diretoria Executiva e apresentada pelo
Diretor Administrativo, que deverá nomear as servidoras Daniele Fiori da Costa
Vieira, Ercília da Matta Diniz e Keyla Pereira Merlim de Souza mediante Portaria.
Quanto à solicitação de agendamento de reunião Extraordinária, este Conselho
decidiu que a mesma se realizará no próximo dia 17 de dezembro de 2015. 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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