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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 

 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

 
Às treze horas e quarenta minutos do décimo quarto dia do mês de junho de 2011, na 
sala de reuniões da Secretaria de Saúde, estiveram reunidos a Diretora Executiva 
Maria Dalva Specian Chaves e os Conselheiros Neuza Maria de Almeida Trevizoli, 
Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, Neuri Eliezer Senger, Aguinaldo Vicente 
Segura, Sandra Aparecida Jorge Gindri e Simone da Silva Toniazzo de Camargo. A 
Diretora Executiva Dalva iniciou os trabalhos com a leitura da Ata da reunião anterior, 
sendo aprovada por todos. A Diretora apresentou o orçamento do Instituto, 
comentando que já foi aprovado pela Lei 3579/2011 que altera o PPA, LDO e 
Orçamento. Após apresentação das receitas e despesas do Instituto, a Diretora 
demonstrou ao Conselho Previdenciário alterações que deverão ser feitas nos valores 
das despesas “Obrigações Patronais”, “Despesas com Passagem e Locomoção” e 
“Serviços de Terceiros de Pessoa Física”. Na seqüência, após um rápido debate sobre 
procedimentos licitatórios e perícia médica, foi sugerido pela Diretora uma área para 
instalação do Instituto no Jd. Europa, Área Rem. B-2 com 1.250m², esquina Rua 11 
com a 48, apresentando também um projeto arquitetônico do edifício com 317,97m², 
discutindo-se a formalização do pedido dessa área ao Município. Dando continuidade 
aos trabalhos, a Diretora apresentou dados sobre o FAPEM, como foram gastos o 
recursos na época e explanou sobre os cálculos feitos para atualização do valor, 
demonstrando que deverá ser usada a planilha já constante na Política de Investimento 
(IPCA mais 6%) ao invés do cálculo de contribuições em atraso da Receita Federal e 
do cálculo de aposentadorias e pensões pela poupança. Em seguida, foram discutidos a 
elaboração do regimento interno do Instituto e do Conselho Previdenciário, ficando 
acordado que os conselheiros Neuri e Sandra elaborarão a minuta do regimento interno 
do Conselho Previdenciário e a Diretora Dalva irá elaborar a minuta do regimento 
interno do Instituto, sendo acordado o prazo de duas semanas para apresentação das 
minutas. Encerrando os trabalhos, foi marcado a próxima reunião para o dia 28 de 
Junho de 2011, as 13h30, neste mesmo local. Eu, Philipi H. N. P. Borges, lavrei a 
presente ata, assinada por mim, pela Diretora e demais Conselheiros. 

 


