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EVENTO: ATA 002/13 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 

DATA: 24/04/2013 - 07:30 hs 

LOCAL: Sala de reunião dos conselhos -  Seplan 

Presenças 

Nome Função / Representação Presentes 

Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva sim 

Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores  sim 

Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – Câmara municipal sim 

Neuri Eliezer Senger Conselheiro – servidores Em sala de 

aula 

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 sim 

José Antonio Garcia Neto Conselheiro – SSERP Justificou - 

audiência 

Lizete Aparecida Furquim Arcaro Conselheira – inativos sim 

Pedro Luiz Righeto Conselheiro – pensionistas Justificou – 

reunião no 

trabalho 

Milria Lima Freire Conselheira - Servidores sim 

 

Aos (24/04/2013) vinte e quatro dias do mês de abril de 2013, 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 primeiramente em face da ausência do Secretário Conselheiro Neuri, 

foi nomeado “secretário-adoc” a Conselheira Joanete, e a seguir apresentou a pauta da reunião 

que ficou assim organizada: 01 – Balancete dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2013; 02 

– Boletim Econômico; 03 – Calculo Atuarial; 04  - Adequação na Lei: Em seguida passou-se 

a discussão da pauta 01 – Balancete Janeiro, Fevereiro e Março/2013 – Dalva comentou, 

sobre as diferenças de receita orçamentária que deu uma elevação na receita em janeiro em 

virtude que neste mês foram recebidas as arrecadações da Prefeitura e Samae referente ao mês 

Dezembro/2012 de 13º salário 2012.  Citou sobre os relatórios que estão em anexo, fazendo 

menção especial as rendas de aplicação de capital, que em virtude da política econômica 

adotada pelo Governo federal, apresentou em alguns fundos, especialmente os atrelados ao 

Índice IMA-B, variação negativa. Demonstrou o saldo financeiro que iniciou o mês de janeiro 
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de 2013, com o saldo vindo do exercício de 2012 no montante de: R$. 11.692.613,93 (onze 

milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e treze reais e noventa e três centavos), 

que com o decorrer da movimentação de janeiro a março, finalizou em 31/03/2013 com o 

montante de R$. 13.970.655,77 (treze milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), cujos balancetes foram apreciados e 

aprovados por todos.  

Pauta 02. Boletim econômico – a Diretora Executiva explicou que alguns fundos estavam 

tendo desvalorização econômica, havendo queda na aplicação nos meses de fevereiro e 

março/2013, em alguns fundos, e em fase da queda a Agenda Assessoria, através da Equipe 

Econômica apresentou para análise em 09/04, o Boletim econômico nº. 08/2013, dispondo de 

orientação para transferências de recursos de fundos atrelados ao índice IMA_B, pra fundos 

atrelados ao índice IRF-M1, o qual foi repassado ao Comitê de Investimento, que analisou o 

boletim e ao final acordaram com os termos apresentados no parecer. O Conselheiro 

Aguinaldo solicitou informações sobre as transferências dos recursos no fundo de médio risco 

que varia de acordo com a policita econômica para um fundo com menor variação. A Diretora 

explicou sobre as transferências conforme a apresentação e sugestão da Agenda, A Diretora 

explicou que no Banco do Brasil os recursos foram transferidos, mas na CEF, como não deu 

tempo de efetuar a operação no mesmo dia, no dia seguinte o fundo em questão apresentou 

rendas positivas, que vinham se mantendo até a data desta reunião, no qual a Diretora optou 

por acompanhar o mercado econômico e transferir apenas se houver novas quedas, tendo em 

vista que os Fundos vinculados ao Índice IMA-B, são de boa rentabilidade.  

Pauta 03. Cálculo Atuarial - o estudo efetuado em março/abril de 2013 levou em 

considerações o número de servidores na folha de pagamento de Dezembro/2012, num total 

de 1.246 (mil, duzentos e quarenta e seis), servidores efetivos entre Executivo, Legislativo e 

SAMAE, finalizando o cálculo da Alíquota Patronal a vigorar de Junho a Dezembro/2013, 

11% Segurados e 16,97% Patronal e nova alíquota a vigorar a partir de Janeiro a Junho/2014, 

11% Segurados e 17,36% Patronal, a qual deverá ser regulamenta em Lei, através de alteração 

do art. 54 da lei complementar nº. 153/2011. 

Pauta 04: Adequação na Lei: A Diretora executiva dispôs que se levando em conta o Inciso 

VI do art. 76 da lei compl. 153/2011, que dispõe que cabe ao Conselho previdenciário  

apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificação na presente Lei 

Complementar, necessitava fazer algumas alterações na legislação do Serraprev, sendo 
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algumas verificadas durante a execução das atividades do Serraprev e algumas já tendentes de 

modificação face a reforma previdenciária proposta pelo Governo federal ao Congresso 

Nacional. Assim passou a discorrer cada sugestão ao qual foi acordada ou não pelo 

COMPREV, a saber: 

- alteração nos artigos que trata do Dependente por invalidez, dispondo em que momento 

deverá ser verificado a condição de maior inválido, e de não proceder a novo rateio da pensão, 

com a extinção das cotas partes, depois de discutidas, ficou acordado que tais alterações 

somente serão objetos de projeto de lei e aplicada após aplicação na legislação geral. 

- Benefícios: Licença maternidade; auxilio doença e acidente de trabalho, ficou acordado que 

os mesmos serão reajustados conforme o Adicional de tempo de serviço e receberão o mesmo 

reajuste de reposição salarial, arrumando a Lei atual que regulamenta a concessão do 

beneficio a última remuneração. 

- Adequação na Lei no Art. 79, que dispõe da lista tríplice ao cargo de diretor executivo, ficou 

acordada, após sugestão do Conselheiro Aguinaldo, que fica alterado o artigo para: “Art. 79. 

Os servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativo e inativo, formarão lista tríplice, dentre 

os integrantes da carreira, para escolha do Diretor Executivo com o mesmo “status” e 

“subsídio” de Secretário Municipal, cujo mais votado deverá ser nomeado pelo Prefeito 

Municipal para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo 

procedimento, ficando o 2º e 3º colocados na linha de sucessão”.  

- Também foi alterado neste artigo, o inciso IV – dispondo o seguinte: “IV - Ser aprovado, até 

no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, depois de nomeado, no exame de certificação 

profissional – ANBID – categoria vigente”. 

- Licença Maternidade, Auxílio doença e acidente de trabalho – tendo em vista que esses 

auxílios dispõem que a remuneração é constituída na ultima remuneração de contribuição, 

ficou acordado carências de contribuições sobre as verbas temporárias que fazem parte da 

ultima remuneração e que serão pagas ao servidor no caso de Licença Maternidade, Auxilio 

doença e acidente de trabalho; tal dispositivo visa assegurar a capitalização do fundo, tendo 

em vista que essas verbas são opcionais. 

- Foi acrescentado no artigo 78, autorização de pagamento de diárias aos membros do Comitê 

de investimentos, visto que os Conselheiros previdenciários, já fazem jus a tal benefício. 
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- Foi corrigida a redação do art. 39 da lei compl. 153/2011, visto que o artigo dava margem a 

dupla interpretação e somente poderá ser concedido auxilio reclusão pelo Serraprev se o 

servidor tiver os mesmos requisitos exigidos por tal auxílio no Regime geral – INSS. 

- Opção de recolhimento de verbas temporárias – Visando atender à solicitação dos 

departamentos de pessoal da Prefeitura, Cãmara e Samae, a fins de melhor atender às 

informações a ser efetuado no sistema de informática gerador de folha de pagamento, o 

servidor ao optar por contribuir com verbas variáveis, ao optar por uma verba será optada por 

todas. Após esta ser apreciada por todas as adequações serão encaminhadas para 

regulamentação. 

Por fim, foi discutido entre os conselheiros da possibilidade de reeleição, visto que o mandato 

dos mesmos finalizará em junho/2013.  

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a relatar, a reunião foi encerrada, e eu Joanete da 

Silva Almeida fiz o presente relato. Segue anexa a lista de presença desta reunião. 

 


