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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e onze, às treze e trinta horas, 
estiveram reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, situada na Rua Antonio 
Hortolani, n° 62-N, os membros do Conselho Previdenciário do Instituto 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra /MT - 
SERRAPREV, a saber: do PODER EXECUTIVO: Simone da Silva Toniazzo 
de Camargo, José Serafim de Almeida; do PODER LEGISLATIVO: 
Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, Philipi Higino Nicolas 
Papadimacopoulos Borges; dos SERVIDORES: Neuza Maria de Almeida 
Trevizoli, Sandra Aparecida Jorge Gindri. O Conselheiro Aguinaldo Vicente 
Segura justificou a ausência, conforme termo de motivos anexo. Presentes ainda 
à reunião a Srª. Maria Dalva Specian Chaves, Diretora Executiva Interina; e o 
Senhor João Maria da Silva, Economista, representante da Agenda Assessoria, 
Planejamento e Informática Ltda. A Srª. Maria Dalva inicia a reunião, 
parabenizando a todos os conselheiros por compor uma equipe de trabalho que 
terá uma importante missão perante todos os demais Servidores que é a real 
constituição do SERRAPREV, consolidando o Instituto em todas as suas 
formas. A seguir fez explanação sobre a necessidade de realizar algumas tarefas 
com urgência, visto que a Lei Complementar n°. 153/GP/2011, que criou o 
SERRAPREV foi publicada em 04 de maio de 2011, momento em que começou 
a correr os prazos de informações junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado, 
MPS – Ministério da Previdência Social. Informou que o Conselho já estava 
nomeado pelo Decreto n°. 182/GP/2011, momento em que já poderiam deliberar 
à respeito das atividades do SERRAPREV. Informou também que conforme 
deliberado pela Comissão de Estudos para a implantação do RPPS, havia se 
chegado à conclusão que no momento político e administrativo por qual passa o 
Município de Tangará da Serra, o ideal seria a adesão ao Programa AMM Previ, 
visto que o mesmo já dispunha de toda a assessoria orçamentária, financeira 
previdenciária, incluso os softwares de informática necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos do Instituto, o que foi concretizado em 16 de 
maio com a assinatura pelo Prefeito Julio César do termo de Adesão ao AMM 
PREVI. Ante a explanação acima, a Srª. Maria Dalva, sugeriu que os Membros 
do Conselho formassem sua composição administrativa, lembrando que a 
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mesma não teria direito a opinar sobre a composição, visto que não tem direito a 
voto no Conselho. Assim sendo o Conselho ficou com a seguinte composição:  
Presidente: Neuza Maria de Almeida Trevizoli 
Vice Presidente: Sandra Aparecida Jorge Gindri  
Secretário: Philipi Higino Nicolas Papadimacopoulos Borges 
Relatora: Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva 
Membros: todos os demais membros do Conselho não identificados acima. 
Neste Momento o Conselheiro Neuri Eliezer Senger, chega à reunião, 
justificando seu atraso em face de ser convidado para prestar informações em 
rede de televisão local em programa ao vivo, que vai ao ar as 12:45h. Feita a 
composição a Srª. Maria Dalva explicou o motivo da presença do Sr. João 
Maria da Silva à reunião, e antes de passar a presidência da reunião à Srª. Neuza 
Maria, explicou a todos que por necessidade de atendimento às atividades do 
SERRAPREV já havia feito o CNPJ do Instituto e aberto duas contas Bancárias 
junto à CEF – Caixa Econômica Federal, sendo que irá solicitar junto àquela 
Instituição Financeira, alteração de cadastro para a Presidente do Conselho 
assinar  junto as informações financeiras. A Presidente por sua vez iniciando o 
comando da reunião deu à palavra ao Sr. João que iniciou falando sobre a 
Empresa Agenda Assessoria, Planejamento e Informática Ltda, e sua extensão 
de trabalhos com Municípios localizados em diversos Estados, enfatizando a 
quantidade de Municípios atendidos no Estado de Mato Grosso pela Empresa, 
tanto pelo Programa AMM Previ, como em contatos de licitação direta. 
Salientou que o Programa AMM Previ é uma parceria consorciada de atividade, 
efetuada através de processo licitatório por aquele Órgão com a finalidade de 
baratear os custos administrativos dos RPPS nos Municípios, que não são 
poucos, enfatizando que um RPPS não pode gastar mais que 2% (dois por cento) 
da folha de pagamento de efetivos do exercício anterior, sob pena de ter sua 
conta rejeitada perante o TCE, assim como incorrer o Diretor Executivo e o 
Prefeito, em penalidades administrativas e criminais, bem como ter de efetuar 
toda a devolução dos recursos, visto que, o que exceder ao índice permitido é 
considerado apropriação indébita de recursos previdenciários. Dando seqüência, 
o Sr.João discorreu sobre a primeira atividade imediata do Conselho que é 
elaborar seu regimento interno. A Conselheira Profª. Sandra solicita ao Sr. João 
se havia algum modelo padrão para dar início os estudos, ou se teria que iniciar 
da base zero. O Conselheiro José Serafim discorreu que já havia feito pesquisas 
neste sentido na internet em outros Institutos de Previdência Própria Municipal, 
e já possuía alguns modelos que considerou interessante para iniciar os 
trabalhos. O Sr. João dispôs que a Agenda Assessoria também tem alguns 
modelos que irá disponibilizar para a Equipe de Trabalho. Dando sequência a 
reunião o Sr. João enfatizou a necessidade de aprovação da política de 
investimentos para o exercício de 2011, pelo Conselho. Explicou que o plano de 
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investimento que será a seguir apresentado ao Conselho tem vigência até 
31/12/2011, e que no mês de novembro deste ano, será necessário aprovar a 
política de investimento para o Exercício de 2012. Explicou que este documento 
é necessário para informações ao MPS, sendo um dos quesitos a serem 
cumpridos para que o Município não fique sem a CRP – Certificado de 
Regularidade Previdenciária. Explicou ainda que o Plano pode ser alterado, caso 
o Diretor Executivo ou o Conselho ache necessário, desde que haja á aprovação 
do Conselho e informações retificadoras junto ao MPS. Explicou ainda que o 
Plano da política de investimentos serve para disciplinar a aplicação correta dos 
recursos do RPPS de acordo com a Legislação vigente. Conforme slides que 
passam a ser parte integrante desta ata, o Sr. João discorreu sobre as formas de 
aplicação dos recursos do Instituto, de acordo com a Resolução CMN n°. 
3922/2010. Explicou que são responsáveis pela Gestão, o Diretor Executivo com 
o aval dos Conselheiros Previdenciários. Explicou que os serviços passivos 
como: elaboração de todos os processos, as concessões de benefícios 
previdenciários e prestação de contas ao TCE, defesas perante Órgãos de 
Controle Interno e Externo, ficam á cargo da Agenda Assessoria. Os serviços 
ativos como a gestão orçamentária e financeira fica a cargo do Diretor Executivo 
auxiliado pelo Conselho Previdenciário. A Srª. Dalva disse que os investimentos 
têm que ter parâmetros de aplicação e estes tem que ter metas de rentabilidade. 
O Sr. João explica que a meta de rentabilidade aceitável para os RPPS e 
cobradas pelo TCE é o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo, divulgado pelo IBGE, mais 6% (seis por cento) da taxa de juros. O 
Conselheiro Neuri questiona ao Sr. João sobre a possibilidade do Instituto 
emprestar dinheiro ao Município após este ter um volume de capital em 
aplicações. O Sr. João dispõe que não pode e que inclusive que até a presente  
data não possui Lei que ampare esta atividade. Disse que tem um projeto de lei 
tramitando no Congresso que se passar poderá autorizar os consignados aos 
servidores, mas ainda é projeto, e não tem maioria no Congresso. Mas mesmo 
sendo aprovada, terá que ter deliberação do Conselho local. O Conselheiro 
Neuri questiona se as contas do Instituto pode ser em bancos particulares como 
o Bradesco, por exemplo. A Srª. Dalva e o Sr. João expõem que não pode que 
as contas têm que ser em bancos oficiais e dentre eles de preferência a CEF e o 
Banco do Brasil. Dando seqüência a explanação do plano da política de 
investimentos, o Sr. João explica que a política de investimento de acordo com 
a Res. 3922/2010 pode ser direta, contratada ou mista. Enfatiza a administração 
direta dos recursos com o apoio da AMM Previ/Agenda Assessoria, visto que os 
mesmos já possuem técnicos credenciados e capacitados para assessorar e 
orientar nesta gestão de investimentos, ou seja, definir dentro do que é legal, a 
composição da carteira de investimentos. Explica o Sr João a metodologia de 
investimentos que pode ser renda fixa, renda variável e imóvel. Conceitua cada 
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um dos segmentos, explanando que o segmento imóvel só pode ser realizado 
com os recursos dos 2% (dois) por cento de administração. Finalizando a 
apresentação dos slides o Sr. João sintetiza que a política de investimentos será 
de gestão própria, a meta atuarial será de 6% (seis por cento) ao ano da taxa de 
juros mais o IPCA/IBGE, obedecendo aos limites de risco por emissão e por 
segmento, estabelecidos nesta política anual de investimentos. O Conselheiro 
Neuri dispõe que a administração deve investir mais em servidores efetivos do 
que contratados, visto que o Município não pode encolher para dar vazão aos 
recursos necessários para a sustentabilidade do RPPS. Questiona ainda origem 
dos recursos do Instituto, no qual o Sr João explica que os recursos serão 
oriundos das contribuições dos segurados, patronal e do COMPREV – 
compensação previdenciária. O Conselheiro Neuri e a Conselheira Profª. 
Sandra fala da Responsabilidade do Conselho, dispondo que além da 
responsabilidade são muitas as atribuições que ficarão a cargo dos mesmos. A 
Conselheira Profª. Sandra questiona ainda, porque o Conselho é formado por 
apenas 08 (oito) servidores, se nos Conselhos Educacionais exigidos para a 
SEMEC, a composição é de 14 (catorze) pessoas. O Sr. João explica que 
geralmente os Conselhos são formados por segmentos e quanto mais segmentos, 
maior será o número de pessoas. Disse ainda, que a maior representatividade, 
nem sempre é sinônimo de melhor administração. Disse que, o que representa 
uma boa administração do Conselho e ter atitudes e cobrar atitudes dos gestores 
do RPPS. Posto isto, passou-se para a segunda fase da reunião que era a 
deliberação e aprovação da política de investimento explanada pelo Sr. João. 
Sendo aprovada pelo Conselho, passou-se à fase de assinaturas do plano da 
política de investimento pelos Conselheiros. Finalizando a reunião, o Sr. João 
solicitou à Presidente do Conselho cópias dos seguintes documentos: ata de 
eleição dos conselheiros, Decreto de nomeação dos conselheiros e ata desta 
reunião que dispõe sobre a composição interna do Conselho. Nada mais sendo 
questionado ou discutido, pelos participantes desta reunião que assinaram a lista 
de presença em anexo, a Diretora Executiva aproveitou o momento e já 
convocou os membros para a segunda reunião do Conselho Previdenciário para 
o dia 14/06 corrente (terça feira) as 13:30 h na sala de reunião da Secretaria 
Municipal de Saúde. Desta feita é encerrada a reunião e lavrada a presente ata 
que segue assinada por mim Maria Dalva Specian Chaves, e que será lida e 
aprovada na próxima reunião.  
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