ATA Nº 02/2021 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 24/02/2021
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às
oito horas, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada a
reunião ordinária do Conselho Fiscal do PreviD, tendo como pauta: Análise do
balancete financeiro e orçamentário do mês de outubro de 2020; Eleição para
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal e discutir sobre a renúncia da
Nilzeli Soares da Silva. Estavam presentes os seguintes membros titulares do
Conselho Fiscal: Norato Marques de Oliveira representante do Executivo; Zilda
Aparecida Rodrigues Ramires representante da SINGMD; Albino João Zanolla
representante do Executivo, Nardélio Ferreira da Rosa representante do
SIMTED; e Luciana Moisés de Oliveira representante do Legislativo. E como
suplente com direito a voto: Henrique José de Souza Oliveira representante do
Executivo; Vivian Aparecida de Araújo Lima representante do Executivo;
Jucélia Hilária dos Santos representante do Legislativo; Gislaine Aparecida
Alves Brito representante do SIMTED. Os demais conselheiros justificaram
suas ausências, sendo que, aqueles que se enquadram no grupo de risco
devido a Pandemia da COVID-19, estão dispensados de participar das
reuniões. Constatado quórum, o presidente deste Conselho, senhor Norato
Marques de Oliveira, deu início a reunião, onde foi analisado a folha de
pagamento e o balancete financeiro e orçamentário do mês de outubro, onde
foi identificado divergência na contabilização do retorno dos investimentos com
os relatórios apresentados, ficando a análise para ser encerrada na próxima
reunião. Prosseguindo, foi realizado a eleição para Presidente e VicePresidente do Conselho Fiscal, sendo a conselheira senhora Zilda Aparecida
Rodrigues Ramires eleita Presidente, e o conselheiro senhor Albino João
Zanolla eleito Vice-Presidente. Na sequência, discutiram sobre a renúncia da
servidora Nilzeli Soares da Silva, onde o Conselho Fiscal terá que substitui-la
com base nas eleições realizada em 10 de março de 2020, e Art. 3º da Portaria
nº 004/2020/ADM/PREVID, onde permite a vaga ser ocupada pelo quinto
candidato mais votado nesta eleição, sendo a quinta candidata mais votada, a
senhora Eva Sales da Costa. Sendo assim, ficou decidido por estar
encaminhando uma Convocação para a servidora inativa, senhora Eva Sales
da Costa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu,
Matheus Marcelo Medina Silva, lavrado a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai assinada por todos os presentes.
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