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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 

Às sete horas e trinta e cinco minutos do vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de 

dois mil e onze, na sala de reuniões do Departamento de Recursos Humanos – sita na Secretaria 

Municipal de Planejamento, estiveram reunidos os membros do Conselho Previdenciário 

conforme lista de presença em anexo, a Chefe de Departamento Pessoal Sra. Eunice de Fátima 

Cavalari de Morais e a Diretora Executiva do SERRAPREV Maria Dalva Specian Chaves, com 

vistas à realização da SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA. Da presente reunião consta a seguinte 

pauta: 1. Proposta de Alteração dos Arts. 19 e 75 da Lei Complementar Municipal n.º 

153/2011, visando acrescentar o §4º ao artigo 19 que trata da concessão das disposições gerais 

acerca da concessão de aposentadorias, considerando os benefícios previdenciários, cuja forma 

de cálculo é proporcional ao tempo de contribuição, quais sejam: aposentadoria por idade, 

aposentadoria compulsória e aposentadoria por invalidez proporcional. Esta emenda visa 

assegurar aos servidores efetivos, por ocasião dos cálculos proporcionais de proventos acima 

indicados, um provento social no valor 90% (noventa por cento) do valor da média aritmética 

simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência a que esteve vinculado, de que trata o art. 40.  Quanto à alteração do Art. 

75 da Lei, se justifica pela solicitação do Sindicato dos Servidores Públicos e do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE para possuir uma representação direta no 

Conselho Previdenciário, sendo aprovada por unanimidade. As alterações serão encaminhadas 

nesta data à Assessoria Jurídica do Município para elaboração de Projeto de Lei. 2. Apreciação 

do balancete financeiro do mês de outubro de 2011. O balancete financeiro foi apresentado 

aos Conselheiros e faz parte integrante da presente Ata como se nela estivesse transcrito, sendo 

aprovado por unanimidade; 3. Nomeação de Diretor Executivo substituto para o 

SERRAPREV A Diretora Executiva informa que precisará se ausentar de suas atividades por 

um período inicial de 40 (quarenta dias) em razão de licença médica. Considerando as 

disposições do Regime Interno, a substituta natural seria a Presidente do COMPREV que se 

encontra impossibilitada em razão de suas atribuições junto à Assessoria de Gabinete do 

Prefeito. Impossibilitada a Presidente, a ordem natural seria a nomeação da Vice – Presidente, 
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que de acordo com nossos registros não compareceu às últimas reuniões realizadas. Tendo em 

vista a presente situação fática os conselheiros deliberam por NOTIFICAR a conselheira Vice – 

Presidente para que no prazo de 48 (quarenta e oito horas) apresente justificativa quanto às 

ausências e manifeste-se quanto ao interesse em ocupar temporariamente a função de Diretora 

Executiva do SERRAPREV. Em caso de resposta negativa ou qualquer outro impedimento que 

se verifique, fica previamente aprovado o nome do Conselheiro José Serafim. 4. Informes 

Gerais. 4.1 A Diretora Executiva do SERRAPREV informa que em razão do Instituto de 

Previdência ter alcançada a meta de mais de um milhão e meio reais em aplicações, foi 

beneficiado com a isenção total de tarifas bancárias em suas movimentações. 4.2 A Presidente do 

Conselho Previdenciário esclarece que esta será a última reunião ordinária do ano de 2011, 

realizada pelo COMPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente finaliza agradecendo a 

presença de todos. Eu, Simone da Silva Toniazzo de Camargo, digitei. 


