ATA nº 17/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 20/09/2017
Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às oito horas, 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
estudo da portaria MPS 519 de 24 de agosto de 2011 e suas alterações; estudo
da resolução Banco Central do Brasil 3.922, de 25 de novembro de 2010.
Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Eleandro
Aparecido Miqueletti, representando o Sindicato da Guarda Municipal;
Assunciona Ramona dos Santos, representando os Inativos; e Norato Marques
de Oliveira, representando o Poder Executivo. Como suplentes com direito a voto
estavam presentes: Rozilene Bertipaglia Gimenes Ferreira, representando o
Poder Executivo; Débora de Andrade Maldonado, representando o Sindicato
Municipal dos Trabalhadores em Educação; e Luciana Moisés de Oliveira,
representando o Poder Legislativo Municipal. Como suplente sem direito a voto
esteve presente os Conselheiro Albino João Zanolla, representando o Poder
Executivo. Justificaram a ausência: Orlando Conceição Malheiros e Zilda
Aparecida Rodrigues Ramires, por problemas de saúde e Jorcilei Lima, por não
poder se ausentar do local de trabalho, A Conselheira Áurea Florencio da Silva
e o Conselheiro Cezário de Figueiredo Neto, estão participando de Congresso
representando o Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, O Presidente deste
Conselho, senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, ao cumprimentar os presentes,
leu as justificativas dos ausentes, conforme o inciso III do art. 17 do Regimento
Interno, sendo estas acatadas pelos presentes. Após, o Presidente iniciou a
leitura da Portaria MPS 519 de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, tendo
os Conselheiros acompanhado a leitura e verificado os enquadramentos do
Instituto, sendo encontradas as seguintes divergências no sítio oficial do PreviD:
As APR’s de junho, julho e agosto de 2017 não estão no site – conforme a alínea
b, Inciso VIII, Art. 3º da Portaria supracitada. O último DAIR publicado é o do 6º
bimestre de 2016; os DAIR’s do ano de 2017 não se encontram publicados –
conforme alínea c do inciso VIII, Art. 3º, da portaria supracitada. Os Relatórios
dos investimentos de janeiro, fevereiro, abril, junho, julho e agosto de 2017,
também estão ausentes, conforme Art. 3º, VIII, h. E as Atas do Comitê de
Investimentos de junho em diante, conforme Art. 3º- A. Além destas, em análise
ao portal do Instituto, constatou-se também as seguintes ausências: Quatro atas
do Conselho Fiscal, sendo a última publicada, a ata número 11 de 14/06/2017.
Os Balancetes, Comparativo das despesas e publicação de saldos financeiros,
têm sua última data de publicação disponível a de abril de 2017, faltando maio,
junho, julho e agosto deste ano. Os Conselheiros também constataram que o
último DIPR disponível é o do 5º bimestre de 2016, estando ausentes os
posteriores. A respeito destas Constatações, o Conselho Fiscal emitirá
memorando notificando a Diretoria, para que esta atualize o Portal do Instituto.
Também foi feita leitura da Resolução Banco Central do Brasil 3.922, de 25 de
novembro de 2010, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos RPPS’s,
com o intuito de melhor conhecimento das normativas de investimentos. 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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