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ATA:  ATA 001/13 – CONJUNTA – COMPREV e COMIN 

EVENTO:  Reunião Extraordinária do Conselho de Previdência e Comitê de Investimento 

e Chefe do Poder Executivo 

DATA: 22/02/2013  -  13:30 hs 

LOCAL: GABINETE DO PREFEITO 

Presenças do COMPREV:  

Nome Função / Representação Presentes 

Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva sim 

Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores - 

presidente  

sim 

Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – Câmara municipal Justificou 

Neuri Eliezer Senger Conselheiro – servidores  

Aguinaldo Vicente Segura Conselheiro – servidores  sim 

Joanete da Silva Almeida Conselheira - Executivo sim 

José Serafim de Almeida  Conselheiro - executivo sim 

Selma de Siqueira Santos Conselheira – Câmara municipal sim 

Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae  

José Antonio Garcia Neto Conselheiro – SSERP  

Lizete Aparecida Furquim Arcaro Conselheira – inativos sim 

Pedro Luiz Righeto Conselheiro – pensionistas  

Milria Lima Freire Conselheira - Servidores Sim 

Fábio Martins Junqueira Prefeito Municipal Sim 

 

Presenças do COMIN: 

Nome Função / Representação Presentes 

Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva sim 
Élio Pereira Titular Sim 

Heliton Luiz de Oliveira Titular Sim 

Valdeci Pereira de Lima Titular Sim 

Ivanei Ferreira Coutinho Titular Sim 

Marcos Roberto da Silva Titular Sim 

Anthero Luiz dos santos Suplente Sim 

Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Souza Suplente Justificou 

Fábio Martins Junqueira Prefeito Municipal Sim 

 

 

Aos (22/02/2013) vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2013, No Gabinete do Prefeito, 

reuniram-se os conselheiros Previdenciários e membros do Comitê de Investimentos, 

conforme lista de presença anexa para mais uma reunião extraordinária juntamente com o Sr. 

Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Sr. Fábio Martins Junqueira. ABERTURA – A 

Diretora Executiva iniciou explicando que a reunião havia sido uma solicitação do Gabinete 

do Prefeito, através da Secretária Municipal de Fazenda, momento em que fez ao Senhor 

Prefeito Municipal a apresentação de todos os presentes individualizando por equipe 
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(Comprev e Comin), assim como suas representações. Em seguida passou a palavra ao senhor 

Prefeito Municipal, que dispôs que a solicitação da reunião tinha por objetivo os seguintes 

temas: 1) apresentação dos membros do Conselho previdenciário e do Comitê de 

Investimentos ao Senhor Prefeito Municipal, para continuidade de conhecimento por parte do 

mesmo, da equipe de trabalho do Município, através dos conselhos e Entidades devidamente 

constituídos na forma da lei. 2) Apresentação do senhor Prefeito de assuntos gerais, inclusive 

os financeiros que dizem respeito à Previdência Municipal; 3) demonstrar a metodologia de 

trabalho do executivo em relação ao Serraprev e 4) outros assuntos diversos. No Tocante ao 

item 01, a apresentação fora feita pela Diretora Executiva, explicando as formas de ingresso 

dos Conselheiros e dos membros do Comin nas respectivas equipes de trabalho. Explicou que 

o mandato dos Conselheitos e da Diretora executiva encerra em 30 de junho corrente, e que á 

partir do Mês de abril deverá a Secretaria Municipal de Administração adotar medidas para 

que haja nova eleição no mais tardar até o dia 30 de maio, visto que o Regimento Interno do 

Serraprev dispõe que as eleições devem ocorrer até 30 (trinta) dias antes do término do 

mandato. Apresentou em especial os Conselheiros que representa na forma da lei, o Poder 

Executivo. Na questão do Item 02, o Senhor Prefeito Municipal discorreu que o Município 

passa por dificuldades financeiras visto que recebeu em janeiro um balanço patrimonial 

composto de uma soma alta de valores empenhados em restos a pagar, sem a contrapartida 

financeira correspondente para quitação dos mesmos, o que levou o Município a utilizar 

receitas do mês de janeiro para saldar compromissos assumidos na gestão anterior, quase 

ocorrendo atrasos no pagamento das contribuições previdenciárias, mas que ao final, a 

Secretaria Municipal de fazenda conseguiu efetuar os pagamentos a tempo e data certa, não 

ocorrendo em prejuízos ao Serraprev. Na questão do item 03, o Senhor Prefeito Municipal de 

mostrou todo seu apoio ao Instituto de Previdência, dizendo que ministrará todo o esforço 

necessário para que o mesmo tenha um futuro pujante e atenda a todas as expectativas dos 

servidores públicos. Enfatizou que está cumprindo o termo de parcelamento de devolução do 

saldo patrimonial do extinto Fapen, conforme dispõe a legislação e o termo de acordo 

assinado na gestão passada. Em seguida o Senhor Prefeito discorreu sobre diversos assuntos 

relacionados à administração municipal, evidenciando aos Conselheiros e membros do 

Comin, sua postura frente ao Executivo Municipal, sempre pautado na legislação e na ética, 

valorizando o ser humano, seja ele servidor, contribuinte, usuário dos serviços, enfim a todos 

os cidadãos Tangaraense, e, como deverá conduzir a administração pública a fins de visar 
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sempre o cuidado no trato do patrimônio público, na prestação de serviços, visando o  

interesse público e o bem da coletividade. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a 

relatar, a reunião foi encerrada, e eu Maria Dalva Specian Chaves fiz o presente relato. Segue 

abaixo a lista de presença desta reunião. 

 

 


