ATA Nº. 13/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE DOURADOS EM 11 DE MAIO DE 2017.

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às oito horas, na
sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Dourados - PreviD, 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: a)
Análise da representação feita pelo Conselho junto ao MPE que investiga
suspeita quanto à ausência de repasses previdenciários ao Instituto de
Previdência dos Servidores – PreviD; b) Aquisição de Mobiliário; c)
Assinatura digital do jornal “O Valor Econômico”; d) Retificação da ata nº
09/2017, publicada no D.O.M. nº 4.428 de 05/04/2017, em anexo, no
tocante ao Termo Aditivo dos Correios e) Avaliação de desempenho para
o ano de 2017 do Diretor Presidente, atendendo ao Decreto nº 263 de
20/04/2017; f) Congressos nacionais da ABIPEM e da ANEPREM; g)
Débitos da PMD junto ao PreviD. Estavam presentes os seguintes
membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir
Martinez Sanches, Eva Sales da Costa, Maria Gomes Takahachi, Solange
Tumelero, José Vieira Filho, Solange Ribeiro Costa, Cleusa Ormedo de
Souza Marinho, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Silva de Melo,
Acácio Kobus Júnior, Hélio do Nascimento, Ana Rose Vieira, Lourdes
Vanini Dutra e José Ferreira Lopes Filho. Justificaram sua ausência as
conselheiras: Osnice Lopes Coelho, Márcia Adriana Fokura Fernandes de
Souza e Thania Caetano Chaves. Iniciando a reunião, o Presidente do
Conselho Curador, após constatar o quórum necessário para a abertura,
fez a leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido
aprovada pelos presentes. Prosseguindo, o Presidente do Conselho
Curador, cumprimentando todos os presentes, passou a palavra para o
Diretor administrativo, que saudando os presentes solicitou a retificação
da ata 09/2017, para onde consta “Contrato de prestação de serviços do
Correios está próximo de se encerrar, sendo necessário novo termo
aditivo” para que passe a constar “que se faz necessário a aprovação para
fins de alterações da política comercial” e não para prorrogação de
vigência de contrato, como fora requerido anteriormente. O Diretor
explanou que o Instituto tem a intenção de realizar procedimento licitatório
para aquisição de mobiliário, apresentando no momento, a lista de itens
a serem adquiridos a este Conselho. Após análise dos móveis a serem
adquiridos, este Conselho aprova a aquisição de mobília para o Instituto.
O Diretor Administrativo, em posse da palavra, apresentou que o Instituto
fará processo para aquisição de assinatura digital do jornal “O Valor
Econômico”, para melhor orientação nas tomadas de decisões do Comitê

de Investimentos. O Conselho delibera pela aquisição da assinatura. Este
Diretor, também apresentou aos presentes o Congresso nacional da
ABIPEM, Congresso de Conselheiros da ABIPEM e Congresso Nacional
da ANEPREM; sendo o 51º Congresso Nacional da ABIPEM nos dias 27
a 29 de junho, e solicitou aprovação das inscrições. Tendo estas sido
aprovadas pelo Conselho. Após, foi solicitado a este Conselho que
responda à avaliação de desempenho do Diretor Presidente Antonio
Marcos Marques, sendo nomeada neste ato, a Comissão composta pelos
seguintes Conselheiros para avaliação: Hélio do Nascimento, Ana Rose
Vieira e Solange Silva de Melo, sendo feita a avaliação e homologada por
este Conselho. O Presidente deste Conselho apresentou aos presentes
um histórico das discussões a respeito do não repasse da Prefeitura junto
ao PreviD, inclusive das representações ao Ministério Público, com base
na Lei Complementar 108/2006, e convidou a Diretoria e o corpo jurídico
desta Autarquia, com o fim de uma atualização desta discussão,
iniciando-se os trabalhos de negociação. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
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