
 
 

 

END: Rua Antonio Hortolani, n°. 39-N, sala 01, centro, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT 
EMAIL: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br             FONE: 065 3311 4881 

ATA N° 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
25/10/2011 

 
MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 
 

Às sete horas e oito minutos do dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e 
onze na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento reuniram-se a 
Diretora Executiva Maria Dalva Specian Chaves e os Membros do 
Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Tangará da Serra – MT, conforme lista de presença em anexo. 
Dando início aos trabalhos a Diretora Executiva do SERRAPREV e a Presidente 
do Conselho Previdenciário solicitam a inclusão da apreciação do Balancete 
Financeiro do mês de setembro/2011. Da presente reunião constará a seguinte 
pauta: 1. Conferencia de quórum; Que foi realizada pela Presidente do 
Conselho do SERRAPREV sendo constatada a presença de numero suficiente de 
membros; 2. Apreciação da Minuta da Resolução de Aprovação da Política 
de Investimentos para 2012. A Diretoria Executiva ratificou que as noções 
gerais da política de investimentos fora apresentada em reunião anterior aos 
conselheiros, mantendo-se as diretrizes iniciais fixadas. Após a explanação a 
Política de Investimentos foi aprovada por unanimidade sendo que o documento 
será integrado a presente Ata como se nela estivesse transcrito; 3. Apreciação 
do relatório de política de investimentos para 2012, que foi apresentado 
concomitantemente a Minuta da Resolução de Aprovação da Política de 
Investimentos, sendo aprovado por unanimidade, sendo que o documento será 
integrado a presente Ata como se nela estivesse transcrito 4. Apreciação do 
balancete financeiro do mês de setembro/2011. Após a explanação dos 
valores dos investimentos durante o mês de setembro, gastos e receitas do Fundo 
Municipal do SERRAPREV, foi aprovado por unanimidade, fazendo parte 
integrante da presente Ata como se nela estivesse transcrito; 5. Informes 
Gerais. Em relação à sala disponibilizada no Centro Municipal de 
Especialidades para realização das perícias médicas, informa-se que está sendo 
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde para outras finalidades, 
prejudicando o bom andamento dos trabalhos. O fato já foi comunicado em 
reunião de Secretários Municipais, aguardando-se providencias do Secretário 
Jairo Ayres. 6.1. O Conselheiro Neuri sugere a realização de uma campanha de 
divulgação da atuação do SERRAPREV aos demais servidores ou realização de 
reuniões pontuais com cada secretaria, sendo complementada a idéia pela 
Conselheira Neuza pela elaboração de um informativo e pela Sra. Maria Dalva a 
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realização de uma assembléia anual para apresentação de um balanço das 
atividades realizadas. Os conselheiros deliberam pela elaboração de uma cartilha 
contendo informações sobre os direitos e deveres do servidor. 6.2 Em relação ao 
antigo FAPEN, a Sra. Maria Dalva esclarece que está sendo realizada adequação 
orçamentária para recebimento dos valores e pagamento aos servidores 
originários do antigo Fapen, sendo elaborado Projeto de Lei sobre o tema para 
apreciação legislativa. Nada mais havendo a tratar a Presidente do Conselho do 
SERRAPREV agradece a presença de todos dando por encerrada a presente 
reunião. Eu ___, Simone da Silva Toniazzo de Camargo, lavrei a presente ata. 


