ATA nº 07/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 03/05/2017
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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 reunião ordinária do Conselho Fiscal do PreviD, tendo como
pauta os seguintes assuntos: a) Análise e reestruturação do Regimento Interno;
b) Alterações no calendário de reuniões Ordinárias; c) Secretaria do Conselho;
d) Ofício 066/SIMTED/2017 ; e ) controle de faltas dos Conselheiros. Estavam
presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Norato Marques
de Oliveira, representando o poder executivo; Áurea Florêncio da Silva,
representando o Poder Legislativo; Eleandro Aparecido Miqueletti,
representando o Sindicato da Guarda Municipal de Dourados; Jorcilei Lima,
representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Dourados;
Cezário de Figueiredo Neto representado os servidores inativos. Como
suplentes, estava presente: Rozilene Bertipaglia Gimenes Ferreira e Albino João
Zanolla; apresentaram justificativa de falta por motivo de saúde os conselheiros
Orlando Conceição Malheiros e Assunciona Ramona dos Santos. A Conselheira
Zilda Aparecida Rodrigues Ramires apresentou justificativa por viajem a
trabalho. Iniciada a reunião, os Conselheiros analisaram o Regimento Interno, e
propuseram alterações, que seguirão para o departamento jurídico, para
redação final. Os Conselheiros decidiram por manter o Calendário anual de
reuniões ordinárias, mas com alteração do horário para as 08:00h. Estes também
decidiram por designar o servidor Leonardo Landeira como secretário do
Conselho fiscal, em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno. O
secretário deste Conselho apresentou o levantamento de faltas dos
Conselheiros solicitado na reunião passada, e este Conselho deliberou por
analisa-la na próxima reunião. Após, foi lido o Ofício 066/SIMTED/2017, e este
Conselho enviará um ofício em resposta sanando as dúvidas do Sindicato. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira,
lavrado a presente ata, e que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos
os presentes.
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