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EVENTO: ATA 006/12 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 
DATA: 31/10/2012  -  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 
Milria Lima Freire Conselheira - Servidores 
Elisete de Fátima Furquim Arcaro Conselheira - Aposentados 
José serafim de Almeida Presidente do COMPREV 
Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae 
José Antonio Garcia Neto Conselheiro - SSERP 
Pedro Luiz Righetto Conselheiro - pensionistas 
Joanete da Silva Almeida Conselheira - Executivo 
 

Aos (31/10/2012) trinta e um dias do mês de outubro 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. Participaram da reunião os membros do COMIN – 
Comitê de investimentos, os senhores: Élio Pereira, Heliton Luiz de Oliveira, Valdeci pereira 
de Lima.  ABERTURA – O presidente José Serafim de Almeida saudou aos presentes e 
apresentou a pauta da reunião que ficou assim organizada: 1 - Balancete agosto e setembro; 2 
– Analise da Política Anual de Investimentos para 2013; 3 – Conselheiros faltantes e; 4  - 
Diversos. Em seguida passou-se a discussão da pauta. 1 – ANALISE DA POLITICA 
ANUAL DE INVESTIMENTOS-PAI, PARA 2013 – Dalva comentou que os membros do 
Comitê de investimentos foram convidados para estarem presentes nesta reunião e que 
assinarão lista de presença própria. Em seguida foi feita a apresentação do PAI com 
comentários, expondo que tal dispositivo atende ao artigo 4°. da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional n°. 3922 de 25 de novembro de 2010, e tem como objetivo definir o 
modelo de gestão que será próprio estabelecendo as diretrizes das aplicações dos recursos 
garantidores dos benefícios dos segurados do regime a qual é formulada em conformidade 
com a legislação do Conselho Monetário Nacional. Explicou cada item do relatório e ao final 
expôs que manteve os mesmos tetos de alocação de recursos aprovados no PAI 2012, tendo 
em vista que os mesmos estão sendo satisfatórios até o momento. Explicou que para os 
seguimentos rendas fixas e renda variáveis serão obedecidas às seguintes alocações: 

a) Renda Fixa: 

Ativos em Renda Fixa Limite Legal Limite RPPS Risco 

Títulos Públicos Federais Até 100% Até 50% Baixo 
Operações Compromissadas Até 15% 0% Baixo 
Fundos com 100% Títulos Públicos Federais Até 100% Até 100% Baixo 
Fundos Referenciados em Indicadores de Desempenho 
Renda Fixa (TPF) Até 80% Até 20% Baixo 

Fundos de Renda Fixa ou Referenciados Até 30% Até 20% Baixo 
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b) Renda variável: 
Ativos em Renda Variável Limite Legal Limite RPPS Risco 

Fundos de Renda Variável em Indicadores de desempenho 
(IBOVESPA , IBRx ou IBRx 50) Até 30% Até 7% Alto 

Fundos Referenciados em Índices Ações Até 20% Até 5% Alto 

Fundos de Investimentos Ações Até 15% 0% Alto 
Fundos Multimercados Até 5% 3% Alto 
Fundos Imobiliários Até 5% 0% Alto 
Fundos Investimentos em Participações Até 5% 0% Alto 
O PAI foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros(as), que ao final editou a resolução 

nº. 001/COMPREV/2012, que será devidamente publicada no site do Serraparev 

conjuntamente com o PAI-2013. 2 - BALANCETE AGOSTO E SETEMBRO – Passou-se a 

apresentação dos balancetes dos meses de agosto e setembro/2012; A Diretora Dalva do 

Instituto Serraprev apresentou os balancetes dos meses de agosto e setembro informando que 

a arrecadação vem se mantendo constante, cuja variação é muito pequena de um mês para 

outro, tanto nas receitas como nas despesas administrativas,  cujas exceções na receita está na 

rubrica de rendas de aplicação de capital que fica à mercê da política econômica federal e na 

despesas previdenciárias, cujos valores variam em função das quantidades de benefícios 

temporários e permanentes concedidos no mês. Quanto às despesas administrativas para o 

mês de novembro, informou que terá que arcar com os custos cartoriais de escritura e registro 

do terreno doado ao Serraprev, tendo em vista que a lei que concedia isenção à órgãos 

públicos municipais, dessas despesas, foi suspensa por força de ADIM. Ao final do 

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

Setembro está assim constituído: 

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO 9.563.127,81
BANCO C/ MOVIMENTO 16.773,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 9.546.354,20

Fundos de Direito Creditório Condomínio Aberto Até 15% Até 10% Baixo 

Fundos de Direito Creditório Condomínio Fechado Até 5% Até 5% Baixo 

Fundos de Investimentos Crédito Privado Até 5% 0% Baixo 

Poupança Até 20% 0% Baixo 
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Informou que os balancetes estão disponíveis para consulta em geral no site do Instituto: 
www.serraprev.com.br. Os balancetes dos meses de agosto e setembro foram aprovados por 
unanimidade. 3 – Conselheiros faltantes - Presidente comentou sobre os conselheiros 
faltantes. Foi feita a leitura do mapa dos faltantes verificando que não se aplica o regimento a 
nenhum dos casos. O Sr Pedro Luiz Righetto informou que fará um pedido de afastamento. 
NETO – comentou sobre as aposentarias e que existem muitas reclamações, e solicitou uma 
reunião para fazer estudos sobre este assunto. Dalva comentou que, o que precisa ser estudado 
são os pisos salariais que são baixos. 4  - Diversos -   Neto questionou sobre a Voldete, que 
havia sido transferida para ser servidora serraprev. Dalva  comentou que Voldete, começou a 
trabalhar no Serraprev,  mas continua com vínculo no Samae, porque assim que foi transferida 
antes de se efetuar a documentação, a servidora entrou em auxilio doença em virtude de 
gravidez, e assim continuou até entrar em licença maternidade, estágio em que a servidora se 
encontra hoje. Neto – comentou sobre um calendário de reuniões, Dalva fez a proposta que as 
reuniões aconteçam bimestralmente, o que foi aprovado, devendo acontecer nas ultimas 
quartas feiras do mês sempre as 13:30h, no mês de dezembro será no dia 19.12 no mesmo 
horário. Será feita uma tabela com as datas e repassadas aos conselheiros. TERRENO – Dalva 
comentou sobre o terreno do serraprev. Explicou que as custas cartoriais deverão ser pagas 
pelo poder publico e que ficara no valor de R$ 5.465,57 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e cinqüenta e sete centavos). Dalva explicou que o ITCD já foi conseguido a 
isenção. Ficou aprovado pelo conselho que se pague esta despesa para o cartório para 
lavratura e registro da escritura. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a relatar, a reunião 
foi encerrada, e eu Neuri fiz o presente relato. Segue anexa a lista de presença desta reunião, 
dos membros do COMPREV e COMIN. 

 


