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EVENTO: ATA 005/12 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 
DATA: 15/08/2012  -  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  
Joanete da Silva Almeida Conselheira - Executivo 
José Serafim de Ameida  Conselheiro - executivo 
Selma de Siqueira Santos Conselheira – Câmara municipal 
Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae 
  
 
Aos (15/08/2012) quinze dias do mês de agosto 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 ordinária do conselho 

Previdenciário do SERRAPREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Tangará da Serra. ABERTURA – O presidente José Serafim de Almeida saudou aos 

presentes e apresentou a pauta da reunião que ficou assim organizada: 1 - Balancete junho e 

julho; 2 – Indicação do vice presidente; 3 – Presenças de Conselheiros e; 4  - Diversos.  Em 

seguida passou-se a discussão da pauta. 1 - BALANCETE JUNHO E JULHO – A Diretora 

Dalva do Instituto Serraprev apresentou os balancetes dos meses de junho e julho e informou 

sobre a necessidade de remanejamento de algumas dotações orçamentárias que foram  

executadas até o mês de julho se mostraram insuficientes para atender aos meses de agosto à 

dezembro do corrente ano, destinadas a atender pagamento de despesas administrativas e 

despesas com benefício previdenciário. Informou que a arrecadação vem se mantendo 

constante, a variação é muito pequena de junho para julho, visto que no mês de junho as 

receitas de contribuições de segurados e patronais foram de R$. 295.194,08 e 462816,30 e no 

mês de julho foi de R$. 298.414,99 e 470.192,90. Comentou que a tendência é de se manter 

constante visto que o concurso público para atender diversas áreas está suspenso, e que novas 

contratações, somente ocorrerá em cargos em espera do último concurso. Informou que a 

variação da receita ocorrerá mais em função das rendas de aplicação de capital dos recursos 

de constituição de reservas previdenciárias do Serraprev, que também fica a mercê da política 

econômica adotada pelo Governo Federal.  Quanto às despesas administrativas, também 
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devem  se manter nos mesmos valores até dezembro, e as previdenciárias variam de acordo 

com o número de inscrições de aposentadorias e pensões, assim como dos auxílios e 

benefícios do salário família, auxílio doença e salário maternidade. Ao final do demonstrativo 

de receitas e despesas, informou que o saldo financeiro do Instituto no mês de julho está 

assim constituído: 

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO 8.183.153,04 
BANCO C/ MOVIMENTO 10.661,31 
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 8.172.491,73 
Informou que os balancetes estão disponíveis para consulta em geral no site do Instituto: 

www.serraprev.com.br. A Diretora Executiva Srª. Dalva comentou sobre alguns processos 

que estão em andamento e que não foram ainda concluídos ainda, que estão no aguardo de 

manifestação por parte dos segurados, assim como, informou que o TCE ainda não se 

pronunciou sobre nenhum processo protocolado naquele Órgão, desde o mês de Fevereiro 

corrente, momento em que foram encaminhados os processos de janeiro e assim 

subsequentemente, se faz o envio dos processos finalizados ao TCE. 2 – INDICAÇÃO DO 

VICE PRESIDENTE;  – Foi realizada a eleição para preenchimento do cargo de vice-

presidente, sendo eleita por unanimidade a Sra. Neuza Maria de Almeida Trevizoli. 3 – 

PRESENÇAS DE CONSELHEIROS – Comentou-se a respeito dos conselheiros que estão 

faltando às reuniões. Ficou acordado que a Diretora Executiva Srª. Dalva juntamente com o 

secretário farão um levantamento das reuniões realizadas e das faltas para que possamos saber 

em que situação se encontram e apresentarão relatório na próxima reunião. 4  - DIVERSOS.  

A) COMITE DE INVESTIMENTO - Dalva comentou que a comissão de investimento já 

realizou uma reunião e elegeu a diretoria do Comitê de Investimento, ficando assim 

constituída: Presidente Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Sr. Marcos Roberto da Silva como vice-

presidente e a Srª. Ivanei Ferreira Coutinho como Secretária. Informou ainda a Diretora que 

será realizada uma capacitação para os membros do Comitê no dia 21/08/2012, aqui mesmo 

nesta sala, a partir das 8:30h. B) BASA – A Diretora Executiva Srª. Dalva informou que à 

partir deste mês de agosto iniciar-se-ão aplicações de capital também no Banco Amazônia 

S/A. Fez também alguns comentários a respeito dos percentuais de rendimento das aplicações. 

Fazendo um comparativo das aplicações do Fundo de Investimento ofertado pelo Banco da 

Amazônia com os Fundos de aplicações na CEF – Caixa Econômica Federal, tratando-se de 

um Fundo conservador de baixo risco.  C) CONTAS DE GESTAO DO INSTITUTO – 

Informou também a Diretora Executiva que as contas de gestão do Instituto foram julgadas 
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pelo Tribunal de Contas e foram consideradas regulares conforme acórdão 130/2012/TCE. D) 

ESCRITURA DO TERRENO DO SERRAPREV -  O conselheiro Aguinaldo informou sobre 

a escrituração do terreno doado pelo município ao Serraprev  que o município não tem mais 

isenção de taxas de cartório ficando um valor a ser pago ao Cartório de 1º Oficio no valor de 

R$ 5.465,57 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). E) 

JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA – A conselheira profª Milria Lima Freire e profª Elisete de 

Fatima Furquim Arcaro justificaram as ausências. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo 

a tratar a reunião foi encerrada e eu Neuri Eliezer Senger, secretário, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 


