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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
27-08-2014 

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

TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às oito 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; do PODER 
LEGISLATIVO: Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, Selma de Siqueira; dos 
SERVIDORES: Maria Dalva Specian Chaves, José Sampaio da Silva, Adélia 
Magalhães de Jesus; do SAMAE: Sirlene Aparecida Quintão Apolinário; dos 
Aposentados: Elizete de Fátima Furquim Arcaro; A Conselheira Lizethe 
Therezinha Pscheidt justificou a ausência por motivo de viagem e o Cons. José 
Antonio Garcia Neto justificou por estar acompanhando servidores em sinistro 
com ônibus escolar. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, 
Diretor Executivo do Serraprev. Tendo em vista a ausência da Presidnete 
Lizethe Therezinha Pscheidt, a reunião foi presidida pela Vice-Presidente a 
Cons. Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva  PAUTA: Pauta: 1-Balancetes 
mensais; 2- exposição das emendas na lei complementar 153/2011 aprovadas 
no dia anterior pelo Poder legislativo;  3-explicação pelo Diretor Executivo dos 
índices e fundos de maior rendimentos no momento; 4-Assuntos diversos, que 
tiveram as seguintes deliberações: iniciada a reunião pela Vice-Presidente 
Cons. Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, que agradeceu a presença de 
todos e introduziu a 1ª pauta. 1-Balancetes mensais; Foram analisados os 
balancetes de julho de 2014. A conselheira Maria Dalva fez uma explanação das 
receitas e despesas do mês citado. Desta forma, o saldo financeiro no mês de 
julho constitui o valor de R$. 24.849.709,07, onde consta uma provisão de R$. 
1.175.783,95, para atender à possíveis passivos contingentes ou rendas 
negativas de aplicação no exercício. A Cons. Joanete alertou que para os 
balancetes futuros deverá ser feito um comparativo entre o complemento de 
receita arrecadada e despesas com auxílios em decorrência na Lei 
complementar 153/2011, tendo em vista a elevação de alíquota, com a 
diminuição de auxílios doença para 15 dias a carência do Município, para ver se 
a receita arrecada com o diferencial de alíquota está sendo suficiente para 
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atender a nova despesa demandada. Desta forma o balancete analisado foi 
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2- exposição das 
emendas na lei complementar 153/2011 aprovadas no dia anterior pelo 
Poder legislativo; O diretor Executivo Sr. Heliton explanou artigo por artigo das 
alterações introduzidas na Lei Complementar 153/2011, demonstrando que as 
alterações aprovadas, estavam de acordo com as deliberações do Conselho já 
analisadas e discutidas em reuniões anteriores, com exceção à alteração feita 
no Inciso IV, § 1º, art. 79, no que diz respeito à aprovação do candidato ao 
cargo de conselheiro ser aprovado em exame de certificação da Anbima, o 
qual, passará a ser obrigatório a apresentação do certificado para inscrição ao 
pleito do cargo de Diretor Executivo. Disse o Diretor que tal emenda foi feita 
pelo Executivo de oficio. O Conselho discutiu, mas não acordou se tal mudança 
prejudicaria futuros candidatos. 3- explicação pelo Diretor Executivo dos 
índices e fundos de maiores rendimentos no momento; O Diretor Executivo 
apresentou planilha de aplicações dos recursos do Serraprev, que passa a fazer 
parte desta ata, demonstrando os valores aplicados em cada fundo e Entidade 
financeira, assim como as respectivas alíquotas de rendimentos mensais e 
acumuladas anuais. Demonstrou que os fundos atrelados ao índice IMA 
estavam tendo um crescimento substancial. Esse fundo ficou negativo e 
paralisado no inicio do exercício, mas no momento estava apresentando 
crescimento e conforme análise já efetuada pela Assessoria Econômica do 
Serraprev seria interessante o Instituto voltar a fazer aplicações em fundos 
atrelados ao IMA, até porque a margem de atendimento ao valor proposto 
atuarial para 2014, está abaixo das expectativas. Assim ficou acordado que 
seria transferido o valor de três milhões no Banco do Brasil do fundo IRFM1 
para o fundo IMA B 5+, o qual ficaria na observação, onde caso houvesse 
qualquer alteração para menos o valor seria imediatamente restituído ao fundo 
anterior. 4-Assuntos diversos: entre os assuntos diversos o Diretor Executivo 
apresentou o seguinte: a) Audiência com servidores: O Diretor disse que se faz 
necessário uma audiência com os servidores públicos em parceria com o SSERP 
– Sindicato dos Servidores para expor as alterações na lei, expor sobre 
documentação exigida tanto para auxílio, como para aposentadorias e pensões, 
tirar dúvidas de servidores, entre outros. Ficou agendada a data prévia de 24 
de setembro para a realização da audiência, a ser efetuada pela manhã, a tarde 
e a noite, a fins de atender os diversos horários dos servidores. b) terreno e 
projeto da sede do Serraprev: explanou o senhor Diretor que foi terminado a 
construção da calçada, e que havia solicitado juntamente com o Senhor 
Prefeito, junto à AMM – Associação Matogrossense dos Municípios, a 
elaboração do projeto técnico por aquela Associação, ficando acordado que a 
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minuta do projeto antes de concluído será apresentada ao Conselho para 
deliberações. c) Assistente Social: explicou o Diretor que o Executivo está 
analisando a possibilidade de disponibilização de uma assistente social, a fins 
de acompanhar e dar auxílios aos beneficiários do Instituto. Nada mais a tratar 
a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim ....... Maria Dalva 
Specian Chaves, e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do 
Instituto. 

 


