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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Às onze horas e quarenta e três minutos do décimo dia do mês de novembro do 

ano de dois mil e onze, no gabinete do Prefeito Municipal Saturnino Masson, sede 

da Prefeitura Municipal sita na Avenida Brasil, 50-W, Centro, estiveram reunidos os 

membros do Conselho Previdenciário Neuza Maria A. Trevizoli (Presidente), Neuri 

Eliezer Senger, Aguinaldo Vicente Segura e Simone da Silva Toniazzo de Camargo, 

a Diretora Executiva do SERRAPREV Maria Dalva Specian Chaves, Prefeito 

Municipal Saturnino Masson e Presidente do Sindicato dos Servidores José Antônio 

Garcia Neto, com vistas à realização da TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. 

Dando início ao encontro, a presidente do COMPREV apresentou os membros do 

Conselho Previdenciário e a Diretora Executiva do SERRAPREV ao Prefeito 

Municipal, que parabenizou a atuação do Instituto e destacou a importância do 

servidor municipal contar com regime próprio de previdência. Em seqüência a Sra. 

Maria Dalva teceu considerações ao Prefeito a respeito do andamento dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Instituto e apresentou algumas demandas, solicitando 

a colaboração da Administração Municipal: 1. Necessidade de alteração na Lei 

Complementar 153/2011 para inclusão de um membro do SAMAE no Conselho 

Previdenciário. A legislação atualmente contempla a participação do Executivo e 

do Legislativo no COMPREV e considerando que o SAMAE também integra o 

regime próprio de previdência e que a atuação do Conselho possui caráter 

fiscalizatório, é salutar a inclusão de uma representação daquela autarquia; 2. 

Esclarecimento ao Prefeito Municipal do limite de gastos e despesas do 

SERRAPREV que é de 2% calculados sobre a folha de pagamento do ano anterior. 

Tal limite se apresentou insuficiente para estruturação completa do quadro de 

pessoal do Instituto (advogado, contador, administrativo, etc) e por tal motivo a 

melhor decisão de gestão foi a contratação da empresa Agenda Assessoria através 

da Associação Matogrossensse dos Municípios – AMM. A empresa possui vasta 
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experiência no trato com fundos de previdência no setor público e presta consultoria 

global ao SERRAPREV, inclusive disponibilizando um servidor para atuar 

juntamente à Diretoria Executiva; 3. Solicitação de apoio do município para 

construção da sede do SERRAPREV. Foi solicitada ao município a doação de um 

terreno nas proximidades da sede da OAB que está em trâmite. Para construção o 

SERRAPREV dispõe de um saldo de caixa em torno de R$ 100.000,00 e solicita o 

apoio do Executivo através de autorização para dação de serviços em pagamento 

pelas empresas da área de construção civil que por ventura possuam débitos com o 

município, mediante levantamento feito pela Secretaria de Fazenda. O Prefeito 

Municipal aplaudiu e incentivou a presente proposta; 4. Disponibilizar um agente 

administrativo para o SERRAPREV. A servidora Voldete Favetti, lotada no 

SAMAE manifestou interesse em atuar junto ao Instituto e a cedência foi autorizada 

pela autarquia, mas com a solicitação de que o SERRAPREV assuma a folha de 

pagamento da servidora imediatamente. Considerando a necessidade de 

readequação no elenco de contas do Instituto, foi solicitado ao Prefeito Municipal 

que a Administração custeasse a folha de pagamento da servidora até o mês de 

dezembro/2011, sendo que o Prefeito se comprometeu a solucionar a questão com 

apoio do Secretário Municipal de Administração; 5. Pagamento pelo município ao 

SERRAPREV dos débitos oriundos do antigo FAPEN. Foi esclarecido ao 

Prefeito Saturnino Masson que em pesquisa realizada nos processos de 

parcelamento de dívidas junto ao INSS (restando apenas 01 processo a verificar) 

não foi localizado algum que tenha relação com parcelamento referente aos 

servidores efetivos, concluindo pela obrigação do município em restituir valores ao 

Instituto de Previdência Própria cujo montante chega perto dos R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais), que pode ser parcelado. O Prefeito Municipal informa que 

sua equipe está trabalhando para buscar fontes de incremento de receita, entre elas 

a recuperação de folha de pagamento dos últimos cinco anos junto à Secretaria da 

Receita Federal, ou seja, o resgate de um percentual que se entende ter sido pago 

a maior e ainda a recuperação de INSS pago indevidamente sobre a remuneração 

de prefeito e vice; 6. Esclarecimento sobre a utilização dos recursos 

financeiros do SERRAPREV. Os valores depositados nas contas bancárias do 
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Instituto é informado/vinculado junto ao Ministério da Previdência e Banco Central 

cuja movimentação depende de prévia autorização. A legislação aplicável veda o 

empréstimo de valores ao Executivo, o que impede que se repita a situação 

ocorrida com o extinto FAPEN; 7. Divulgação da atuação do SERRAPREV para 

os servidores municipais. Neste momento a Diretora Executiva protocola junto ao 

Prefeito Municipal requerimento para que o Departamento de Informática 

disponibilize no site da Prefeitura um link para o site do Instituto onde o servidor 

poderá obter informações diversas sobre questões previdenciárias e 

acompanhamento de sua vida funcional através de senha ali cadastrada. Em 

relação à elaboração de cartilhas informativas, está sendo desenvolvida em 

parceria com Agenda Assessoria. Quanto à solicitação de assembléia feita pelo 

Sindicato dos Servidores, a Diretora Executiva esclarece que seria prudente 

aguardar a conclusão dos primeiros processos de aposentadoria em andamento no 

Instituto para apresentação de dados concretos aos servidores, requisitando o 

agendamento do evento a partir do mês de janeiro/2012. Esclarece que a demora 

na tramitação dos pedidos de aposentadoria tem sido motivada por questões 

relacionadas à falta ou inconsistência na documentação apresentada, 

especialmente certidões de tempo de contribuição fornecidas pelo INSS. A 

Secretaria Municipal de Saúde requisitou a realização de uma mini-assembléia para 

tratar das questões relacionadas às aposentadorias e pensões, iniciativa que pode 

ser estendida às demais Secretarias. Informa-se que o SERRAPREV tem recebido 

muitos servidores para sanar dúvidas e uma das mais freqüentes é acerca da base 

de cálculo da contribuição que é calculada sobre a parte fixa da remuneração. O 

recolhimento sobre a parte variável prescinde de opção do servidor e não se mostra 

favorável em todos os casos, sendo que os servidores têm recebido orientação 

sobre a viabilidade caso a caso. 8. Informes Gerais. A Presidente do COMPREV 

informa que na próxima reunião do Conselho Previdenciário será apreciado o 

balancete financeiro do mês de outubro, convidando o Prefeito Municipal a 

participar e concluindo, agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 

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

 


