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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Às treze horas e trinta e seis minutos do décimo oitavo dia do mês de julho do ano de 

dois mil e onze, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde sita na Rua 

Antônio Hortolani, 337-N, Centro 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 e Simone da Silva Toniazzo de Camargo. Registramos que em razão da 

transferência do servidor Philip H. N. P. Borges a Câmara Municipal indicou como sua 

representante a partir desta data a servidora Selma de Siqueira Santos.  Consta da 

presente reunião a seguinte pauta: Apreciação do balancete financeiro do mês de 

junho/2011 e da minuta do Regimento Interno do Conselho e do Instituto 

SERRAPREV. A Diretora Executiva Maria Dalva iniciou os trabalhos com a 

apresentação do Balancete Financeiro do mês de junho/2011 cuja cópia faz parte 

integrante da presente ata como se nela estivesse transcrito, tecidas as devidas 

considerações acerca do valor dos empenhos prévios registrados e outros, a despesa 

total empenhada atingiu o montante de R$ 282.891,43 (duzentos e oitenta e dois mil 

oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), sendo que o empenho 

prévio registrado de maior valor é aquele para pagamento da Agenda Assessoria e 

Planejamento. O Conselheiro Neuri questiona a Diretora Maria Dalva acerca da 

publicidade da gestão financeira do SERRAPREV sendo esclarecido que serão 

divulgados os balancetes no novo site da Prefeitura Municipal (em construção) onde 

em breve estará disponível um link, assim como um link para o portal do segurado 

onde o servidor poderá se cadastrar e obter informações sobre sua vida funcional 

previdenciária. Enquanto não fica pronto o novo site será divulgado no site atual do 

município. Questiona ainda em relação à aquisição de materiais permanentes via 

compra direta sendo esclarecido que o SERRAPREV também se utilizará de 
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procedimento licitatório como determina a legislação mas que as aquisições feitas até 

o momento não ultrapassaram o limite permitido. O Conselheiro Aguinaldo sugere a 

publicação do balancete através da Associação Matogrossense dos Municípios – AMM 

para segurança dos conselheiros por se tratar de publicação oficial, sendo acordado 

que será encaminhado mensalmente para publicação o Anexo XIII da Lei 

4.320/64. A Conselheira Rosemeire questiona a Diretora acerca da licença 

maternidade sendo esclarecido que os procedimentos serão análogos aos do INSS no 

SISTEMA SERRAPREV. Dando continuidade passamos a apreciação do Regimento 

Interno do Conselho do SERRAPREV sendo esclarecido pelo Conselheiro Neuri que 

elaborou minuta que será encaminhada para contribuições no e-mail dos conselheiros 

municipais. A Diretora Executiva Maria Dalva igualmente irá disponibilizar o 

Regimento do Instituto SERRAPREV para apreciação e contribuições. O Conselheiro 

Aguinaldo sugere que se faça reunião com o novo Secretário Municipal de 

Administração, em razão da alteração na pasta promovida pelo Prefeito Municipal em 

exercício Miguel Romanhuk, especialmente em relação ao tema perícia médica. Fica 

previamente agendada a QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA deste Conselho para 

o dia 25 de julho de 2011 às 13:00 hs, neste mesmo local. Nada mais havendo a 

tratar, eu ___, Simone da Silva Toniazzo de Camargo lavrei a presente ata. 

 

 

MARIA DALVA SPECIAN CHAVES 
Diretora Executiva do SERRAPREV 

 
 
 

NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI 
Presidente do Conselho do SERRAPREV 

AGUINALDO VICENTE SEGURA 
Conselheiro Eleito 

 
 
 

ROSEMEIRE APª DOS REIS DA SILVA 
Indicada pela Câmara Municipal 

NEURI ELIEZER SENGER 
Conselheiro Eleito 

SELMA DE SIQUEIRA SANTOS 
Indicada pela Câmara Municipal 

 


