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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

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

TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às nove horas, 
estiveram reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, situada na Avenida 
Brasil, n° 2.350-N, Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os 
membros do Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Tangará da Serra /MT - SERRAPREV, a saber: 
Representando o PODER EXECUTIVO: Joanete da Silva Almeida, Janine Cristina 
Gruber Nogueira; do PODER LEGISLATIVO: Rosemeire Aparecida dos Reis da 
Silva, Selma de Siqueira; dos SERVIDORES: Maria Dalva Specian Chaves, José 
Sampaio da Silva, Lizethe Therezinha Pscheidt, Adélia Magalhães de Deus; do 
SAMAE: Sirlene Aparecida Quintão Apolinário; do SSERP: José Antônio Garcia 
Neto; dos Pensionistas: Luzia Soares de Freitas. A Conselheira Elizete de 
Fátima Furquim Arcaro justificou a ausência devia a viagem já programada. 
Presentes ainda à reunião o Sr. José Serafim de Almeida, Ex Presidente do 
Conselho Previdenciário; o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do 
Serraprev. PAUTA: 1) Apresentação do Instituto, 2) Cadastramento dos 
Conselheiros, 3) Eleição da Diretoria do Conselho (Presidente, Vice Presidente 
e Secretário), 4) assuntos diversos. O Sr. Heliton inicia a reunião, 
parabenizando a todos os conselheiros por compor uma equipe de trabalho 
que terá uma importante missão perante todos os demais Servidores que é a 
real constituição do SERRAPREV, consolidando o Instituto em todas as suas 
formas. A seguir passou a palavra ao Ex Presidente do Conselho José Serafin de 
Almeida, que discorreu sobre o Conselho que encerrou o mandato em 2013, e 
repassou para o Diretor Executivo os documentos que o mesmo havia recebido 
enquanto Presidente, e que devem ser pautas das reuniões futuras. Feito deu-
se inicio a pauta do dia, a saber: 1) Apresentação do Instituto: A seguir o 
Diretor fez explanação sobre a situação atual do Instituto apresentando os 
números de 53 Aposentados (49 Serraprev e 04 Fapen); 13 Pensionistas (04 
Serraprev e 09 Fapen); 54 Segurados em auxílio doença. O Instituto tem o saldo 
em aplicações no total de R$ 19.955.716,58 distribuindo da seguinte forma: 
Caixa Econômica R$ 8.955.771,62; Banco do Brasil R$ 8.889.383,34; Basa R$ 
1.350.360,38; Bradesco R$ 455.239,57; Rural R$ 304.961,67. Apresentou uma 
planilha de aplicação à partir do mês de agosto, que passa a fazer parte desta 
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ata. Informou o Diretor Executivo sobre a fiscalização e administração do 
Instituto, enfatizando a fiscalização a cobrança de boa gestão pelo TCE – 
Tribunal de Contas do Estado e a consolidação das contas visando obter a meta 
atuarial pelo Ministério da Previdência.  Dispôs que em face da política 
econômica do governo federal a meta atuarial disposta no calculo atuarial 
efetuado em abril de 2013, não foi atingida, visto que o valor previsto no 
calculo foi de R$. 20.583.078,34 (pág. 56 do relatório atuarial disposto no site 
do Serraprev), e o saldo financeiro foi de R$. 19.955.716,58. Contudo informou 
que no exercício de 2013, se considerado a variação negativa das aplicações 
como positiva, essa meta teria sido ultrapassada. Discorreu ainda que o 
Ministério da Previdência já posicionou a este respeito, visto que o ano de 
2013, foi muito insatisfatório para os investidores. Dispôs que através de 
análise com outros institutos, o Serraprev é um dos poucos fundos de 
previdência, que ficou muito próximo de alcançar a meta atuarial estabelecida 
para 2013. Efetuou o Diretor executivo uma comparação entre a meta atuarial 
e receita orçada e arrecadada, o qual informou que a relação orçamento e 
financeiro o instituto encontra-se superavitário, pois já arrecadou mais que o 
previsto para 2013, cujos valores exatos de superávit serão apurados no 
balanço geral/2013. Informou ainda que o Instituto está em dia com o CRP – 
certificado de regularidade previdenciária, que conseguiu este certificado junto 
a trabalhos realizados para que os órgãos municipais efetuassem o pagamento 
efetivo das contribuições de novembro e 13º salário ainda no mês de 
dezembro de 2013. Dispôs que o Município vem efetuando pagamento 
efetivamente em dia das contribuições e os valores referentes ao 
parcelamento da restituição dos valores do Fapen.  A Conselheira Maria Dalva 
efetuou uma explicação aos demais conselheiros sobre a diferença entre meta 
atuarial e orçamento e arrecadação. Após essa apresentação o Diretor 
Executivo efetuou a leitura da ata da reunião anterior (ata nº. 006/2013 de 
02/12/2013), para inteirar os novos conselheiros sobre os assuntos que vinham 
sendo pauta de reuniões, e que ficaram pendentes para o novo conselho.  2) 
Cadastramento dos Conselheiros: ao tratar sobre este tema, o Diretor 
discorreu sobre as eleições para Diretor e Conselheiros, ao qual a composição 
final do Conselho foi efetuada pelo Decreto nº. 454 de 30/12/2013.  O 
Conselheiro Neto discorreu que não concorda com o modo como as eleições 
transcorreram e sobre os boatos que surgiram em torno de seu nome. Também 
não concorda que a eleição tenha que ser para escolher três e o Prefeito 
nomear um. Que nesse não precisaria de eleição, mas sim os servidores 
interessados se apresentavam e o prefeito escolheria um entre os interessados. 
Discorreu que não explicado aos servidores que não havia obrigação do 
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Prefeito de nomear o mais votado. Defendeu o Conselheiro o Sindicato dos 
Servidores e a cobrança que o mesmo recebe dia a dia, sobre os atos da 
administração municipal. O conselheiro José Sampaio enfatizou a falta de 
interesse dos servidores em procurar conhecer e participar dos assuntos do 
Instituto, ao qual a Conselheira Joanete e Janine rebateram dispondo ser 
desconhecimento de lei por parte dos servidores. A Conselheira Sirlene 
discordou dispondo que as leis que regem o funcionalismo estão bem 
acessíveis, e que ninguém pode alegar desconhecimento de lei, visto que 
mesmo que não sabe ler ou não tem computador para procurar, tem onde 
procurar informações. A Conselheira Maria Dalva discorreu que a comissão de 
eleição falhou muito no quesito de divulgação, fizeram um bom trabalho, 
calendário, mas salvo melhor informação, não soube sobre a divulgação ampla, 
não fizeram reuniões nas Secretarias maiores, etc. e finalizou dizendo que, 
desde a sua criação o Instituto vem sofrendo com o descaso dos servidores 
pela sua falta de interesse de cuidar do patrimônio dos mesmos. O Diretor 
Executivo falou sobre sua aprovação no exame de certificação CPA 10 -  
Anbima, e discorreu que achava que o servidor para se candidatar ao cargo de 
diretor, já deveria possuir a certificação. A Conselheira Joanete discordou e 
disse que não vê necessidade de ter o certificado para a candidatura, mas que 
deveria ser colocado um prazo para que o nomeado fosse aprovado, e caso não 
conseguisse perderia o cargo. A Conselheira Maria Dalva concordou com a 
Conselheira Joanete, visto que a prova tem que ser paga com recursos do 
servidor, não pode ser paga com recursos públicos e que a mesma exige um 
certo estudo especifico de algumas matérias de ordem econômica financeira, e 
que a exigência iria limitar ainda mais a participação dos servidores em futuras 
eleições. Ao final o Diretor explicou que o cadastramento dos conselheiros é 
necessário, tendo em vista que o Conselho tem responsabilidades, e que tais 
informações devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado nos 
informes da carga inicial do aplic do ano de 2014. 3) Eleição da Diretoria do 
Conselho (Presidente, Vice Presidente e Secretário): efetuou-se a eleição 
entre os Conselheiros, cuja composição ficou assim: Presidente: Lizethe 
Therezinha Pscheidt; Vice-Presidente: Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva; 
1º Secretário: Maria Dalva Specian Chaves, e 2º Secretário: Joanete da Silva 
Almeida. Em seguida foi informado a todos, que os mesmos devem ler e 
estudar o Decreto nº. 242/2011 que trata sobre o regimento interno do 
Conselho, assim como a lei complementar 153/2011 que trata da criação do 
Instituto e do decreto nº. 313/2011 que dispõe sobre o regimento interno do 
Serraprev, que estão disponíveis no site do Serraprev. 4 – ASSUNTOS 
DIVERSOS: Entre os assuntos remanescente do Conselho anterior, um é o muro 
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de divisa entre os terrenos doados pelo Município ao Serraprev e ao SINTEP. 
Informou o Diretor que em 2013 a Presidente do Sintep havia procurado o 
Instituto para efetuar uma parceria para a construção de tal muro, o qual foi 
informada que tal assunto seria levado para deliberação do conselho e que a 
parceria certamente seria realizada. Contudo o Sintep não aguardou 
deliberações e realizou a construção às suas expensas, momento em que agora 
pede a restituição de metade dos valores gastos. O ofício e prestação de contas 
foram apresentados pelo Diretor aos Conselheiros, que discordaram do valor 
apresentado e ao final ficou acordado que o Diretor irá solicitar uma avaliação 
dos Engenheiros da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, e que o Diretor 
encaminhará consulta à agenda Assessoria, para verificar qual a melhor rubrica 
e forma de processo a ser instruído para tal restituição, e que após retornos de 
tais documentos o assunto voltara a ser pauta de reuniões. Nada mais a tratar 
a reunião foi encerrada, ficando agendada a próxima reunião para o dia 
12/02/2014 ás 8 horas, no mesmo local. A presente ata foi lavrada por mim 
______ Maria Dalva Specian Chaves, e passada ao conhecimento de todos via 
publicação no site do Instituo. 

 


