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EVENTO: ATA 004/12 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 
DATA: 04/07/2012  -  13:30 hs 
LOCAL: Sala de reunião dos conselhos -  Seplan 
Presenças 
Nome Função / Representação 
Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva 
Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores - presidente  
Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – Câmara municipal 
Neuri Eliezer Senger Conselheiro – servidores 
Aguinaldo Vicente Segura Conselheiro – servidores  
Milria Lima Freire Conselheira – servidora  
Elisete de Fatima Furquim Arcaro Conselheira – aposentados 
José Serafim de Ameida  Conselheiro - executivo 
Selma de Siqueira Santos Conselheira – Câmara municipal 
Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2012, na sala dos Conselhos da Secretaria Municipal 

de Planejamento, sito rua Antônio Hortolani, 62-N, Centro reuniram-se os conselheiros 

conforme lista de presença anexa para mais uma reunião do conselho Previdenciário do 

SERRAPREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da 

serra. Esteve presente também o Sr. Élio Pereira. ABERTURA – A presidente Neuza Maria 

de Almeida Trevisoli saudou aos presentes. Apresentou a pauta que ficou assim organizada: 1 

- Balancete abril e maio; 2 - Planta da sede do Instituto de Previdência; 3 – Eleição do 

presidente do conselho e; 4  - Eleição do Comitê  de investimento. Em seguida passou a 

palavra à diretora do Instituto de Previdência Maria Dalva. 1 - BALANCETE ABRIL E 

MAIO - Dalva apresentou o balancete do mês de abril, relatando as receitas e despesas e o 

saldo financeiro resultante e que foi transferido para o mês de maio, que com a movimentação 

do mês de maio e acordo com os balancetes apresentados e estão disponíveis também para 

consulta geral no site do Instituto: www.serraprev.com.br, o saldo financeiro final em maio 

foi assim constituído:  

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO 6.827.488,42 
   BANCO C/ MOVIMENTO 26.112,32 
   APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 6.801.376,10 
Comentou sobre a política econômica vigente no Brasil atualmente com queda de juros e 

instituições financeiras oferecendo empréstimos e financiamentos a juros baixos cujas 

vantagens que essa economia nacional adotada apresenta-se satisfatória apenas para a pessoa 

física ou jurídica que buscam recursos mo mercado financeiro, porém para aplicadores e 

investidores não é satisfatória, pois as taxas de juros baixos não apresentam resultados 
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positivos de aplicação e que a tendência de mercado é para ter perdas de aplicação de capital, 

por parte de investidores, isto para forçar um crescimento interno de aquecimento de mercado 

de consumo.  O momento governamental agora é de injetar dinheiro no mercado e não retirar 

dinheiro de mercado.  Após as apresentações foram os balancetes aprovados por unanimidade. 

2 – PLANTA DA SEDE DO FUNDO – Dalva apresenta um pré-projeto da planta da sede 

própria do Instituto de Previdência. Foram feitos alguns comentários quanto à disposição de 

algumas repartições, como a sala de pericia que fica à entrada do prédio. Dalva comentou 

sobre os valores existentes dentro dos 2% para despesas de administração que podem ser 

utilizados para construção. Comentou-se sobre financiamento, tipo uma operação de crédito 

para a construção. Dalva informou que já andou pesquisando, mas primeiramente precisa ter o 

projeto completo de engenharia pronto inclusive com planilhas de custo total e por etapas, 

para ter noção dos valores que deverão ser despendidos com a futura construção. Disse que 

precisa da aprovação do pré projeto, para tentar conseguir o projeto de engenharia junto a 

AMM. 2A - SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO/A - Dentro de informes gerais, Informou 

que a professora Milria Freire Lima passa a ser conselheira titular, diante do afastamento da 

conselheira Sandra Jorge, já com a alteração de decreto de nomeação definitiva, cuja cópia 

para verificação encontra-se publicado no site do Serraprev. 3 – ELEIÇÃO DO 

PRESIDENTE DO CONSELHO – Passou-se a fase da eleição do novo presidente do 

conselho. Abriu-se espaço para os candidatos, sendo o que o Sr. Serafim se habilitou, como 

candidato único, foi votado e eleito por unanimidade.  Ficou acordado que a movimentação 

das contas continuará sendo feita pela Diretora do Instituto em conjunto com a Conselheira 

Neuzinha que já esta habilitada junto às agencias bancárias. O que foi aprovado por todos os 

Conselheiros. 4 - COMITE DE INVESTIMENTO – Comitê investimento, foi dado o prazo 

legal conforme lei complementar nº. 166/2012  de 25 a 29 julho para inscrições dos servidores 

interessados a participarem do Comitê de Investimentos. Foi bem divulgado através do spark 

e emails de domínio do site do Município. Dalva comentou que tiveram até o dia 29 de julho 

16 acessos à lei para consultas ao regulamento para inscrições, que ao final se inscreveram os 

seguintes servidores: Antero Luis dos Santos, sec. meio ambiente; Elio Pereira – sec 

educação; Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Souza, Sec  Saúde;  Heliton Luis de Oliveira, Sec 

Fazenda; Ivanei Ferreira Coutinho, Sec Administração; Marcos Roberto da Silva, Sec  

Fazenda; Valdeci Pereira de Lima, Sec de Fazenda. Passou-se à votação por voto secreto com 

as cédulas confeccionadas para este fim. Passando a apuração dos votos, que apresentaram os 
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seguintes resultados:  Antero Luis dos Santos, sec. meio ambiente – 5; Elio Pereira – sec 

educação -  9; Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Souza, Sec  Saúde – 4; Heliton Luis de Oliveira 

(Leto), Sec Fazenda – 8; Ivanei Ferreira Coutinho, SAD – 6; Marcos Roberto da Silva, Sec  

Fazenda – 6; Valdeci Pereira de Lima, Sec de Fazenda – 7. Tendo em vista que o Comitê de 

Investimentos será composto por 05 (cinco) membros, e dois suplentes, Ficaram eleitos na 

ordem por numero de votos Ficando como titulares os 5 (cinco) mais votados e os demais 

como suplentes, conforme quadro abaixo: 

a) Titulares 
NOME SECRETARIA MUNICIPAL DE: 

ÉLIO PEREIRA EDUCAÇÃO E CULTURA 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA FAZENDA 

VALDECI PEREIRA DE LIMA FAZENDA 

IVANEI FERREIRA COUTINHO ADMINISTRAÇÃO 

MARCOS ROBERTO DA SILVA FAZENDA 

b) Suplentes 
NOME SECRETARIA MUNICIPAL DE: 

ANTHERO LUIZ DOS SANTOS MEIO AMBIENTE 

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA SAÚDE 

 
5) Aberto para perguntas. O presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 

trabalhos. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu 

Neuri Eliezer Senger, secretário, lavrei a presente ata. 

 


