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EVENTO: ATA 001 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 

DATA: 24/02/2012  -  13:00 hs 

LOCAL: Sala de reunião dos Conselhos -  Seplan 

Presenças 

Nome Função / Representação 

Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva 

Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores - presidente  

Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – câmara municipal 

Neuri Eliezer Senger Conselheiro – servidores 

Aguinaldo Vicente Segura Conselheiro - servidores 

Milria Lima Freire Conselheira – repres. Sandra Jorge 

Elisete de Fatima Furquim Arcaro Conselheira – aposentados 

José Serafim de Ameida  Conselheiro - servidores 

Selma de Siqueira Santos Conselheira – câmara municipal 

Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae 

José Antonio Garcia Neto Conselheiro – Sindicato Servidores 

  

 
Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, na sala dos Conselhos da Secretaria 

Municipal de Planejamento, sito Rua Antônio Hortolani, 62-N, Centro, reuniram-se os conselheiros 

conforme lista acima para mais uma reunião do Fundo de Previdência. ABERTURA – A presidente 

Neuza Maria de Almeida Trevisoli deu abertura aos trabalhos saudando aos presentes, em especial 

aos novos componentes do conselho, os quais são José Antonio Garcia Neto, representando o 

Sindicato dos Servidores Públicos; Elisete de Fátima Furquim Arcaro, representando os servidores 

aposentados; Reginaldo Eugenio, representante indicado pelo Samae. SUBSTITUIÇÃO DE 

CONSELHEIROS – A diretora informou que a servidora Simone pediu afastamento do Fundo e que a 

Servidora Joanete foi indicada pelo Prefeito Municipal. SECRETARIA – A presidente informou que 

com a saída da servidora Simone, a secretaria ficou vaga. Foi proposto o professor Neuri para 

assumir os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade. BALANÇO 2011 – A presidente passou a 

palavra para a Diretora do Fundo, Maria Dalva Specian Chaves, que fez as explicações e apresentou 

os resultados apurados no balanço. Informou que a arrecadação totalizou a importância de R$. 

3.888.454,42 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), obtendo um superávit de 6,53% de em relação á receita prevista e 

autorizada no valor de R$. 3.650.000,00 (Três milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais). Informou 

que as despesas administrativas de acordo com a legislação deve estar dentro de 2% (dois por cento) 

da folha de pagamento de servidores efetivos realizadas pelo Município em 2010, que seria de R$. 

581.812,77 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e doze reais e setenta e sete centavos) para o 

exercício de 2011. Contudo a despesa administrativa que ficou fixada para 2011, foi de R$. 400.700 

(quatrocentos mil e setecentos reais). Foi empenhada e liquidada a importância de R$. 364.527,45 
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(trezentos  sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), pagas 

a importância de R$. 361.693,45 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e 

quarenta e cinco centavos), ficando um restos a pagar relativo ao Pasep do mês de dezembro de 

2011, no valor de R$. 2.834,00 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais). Explicou a Diretora que 

houve a alocação de apenas 1,25% (um ponto vinte e cinco por cento) da despesa administrativa no 

exercício de 2011, ficando portando dentro do limite permitido de 2% (dois por cento). A Despesa 

previdenciária fixada em R$. 979.400,00 (novecentos e setenta e nove mil e quatrocentos reais) foi 

empenhada, liquidada e paga, a importância de 300.507,27 (trezentos mil, quinhentos e sete reais e 

vinte e sete centavos) compreendendo os pagamentos com salário família, salário maternidade e 

auxílio doença. Não houve pagamento de aposentados e pensionistas pelo Serraprev, no exercício de 

2011. Desta forma houve superávit de receita arrecada em relação á despesa realizada. Enfatizou 

ainda Diretora Executiva que o montante com pessoal a serviços no serraprev totalizaou no exercício 

de 2011, a despesa R$.  67.708, 23 (sessenta e sete mil, setecentos e oito reais e vinte e três 

centavos), que irá ser incluído no índice de gatos com folha do Município, mas não irá sacrificar o 

Município, visto que o Instituto contribuiu com a RCL no valor de R$. 142.208,79 (cento e quarenta e 

dois mil, duzentos e oito reais e setenta e nove centavos), provenientes das rendas de aplicação de 

capital dos recursos financeiros do serraprev no mercado de capitais, durante o exercício de 2011.  

Sobre as APLICAÇÕES de capital, a Diretora executiva explicou que o Instituto está atendendo as 

determinações da Política anual de investimento aprovadas pelo Conselho Previdenciário para o 

exercício de 2011, aplicando os valores somente em títulos de renda fixa, conforme determina a o 

artigo 7º da Resolução CMN nº. 3922/2010. Apresentou na reunião ainda, o quadro de atendimento 

atual do Instituto, o qual consta com duas servidores em salário maternidade, 20 servidores em 

auxílio doença, 49 servidores recebendo salário família, uma pensão em andamento,  sendo que 

foram concedidas 4 aposentadorias, sendo 01 por idade e 3 por idade e contribuição. Informou que 

tem dois processos com pedidos por idade,  onde as duas servidores ficaram muito tempo em auxilio 

doença, momento em que o INSS reconhece o tempo total mas não informa o período de auxilio, 

momento em que na elaboração dos cálculos  que está quase finalizando haverá uma perda de 

remuneração, visto que enquanto no auxilio doença no INSS não há contribuição, e as informações 

não foram lançadas nas planilhas de remuneração daquele órgão. Explicou que para os dois casos em 

questão, está buscando junto ao INSS uma forma de amenizar o problema e não causar impacto nos 

cálculos dos proventos das requerentes. Fez uma apresentação dos valores arrecadados, 

empenhados, liquidados e pagos no mês de dezembro, demonstrando que os valores acumulados 

mensalmente, finalizam os valores estáticos no mês de dezembro do qual foi elaborado os anexos do 
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balanço geral 2011. Explicou ainda e demonstrou o relatório de bancos, onde todas as 

disponibilidades do Serraprev até o mês de dezembro de 2011 estavam depositadas e aplicadas junto 

á CEF - Caixa Econômica Federal, assim como todas as aplicações foi efetuada em títulos públicos 

Federais.   Comentou que conforme aprovado pelo Conselho Previdenciário para o exercício de 2012, 

no mês de janeiro realizou depósitos e aplicações junto ao Banco do Brasil, seguindo a mesma linha 

de Fundos de investimentos disposta na CEF. Demonstrou prospectos do BANCO RURAL, originados 

da vista da equipe técnica de investimentos do Banco Rural, que ofereceu os serviços, para aplicação 

em FIDC – Fundo de Investimentos em direitos creditórios. Explicou que este fundo também atende 

à Resolução CMN nº. 3922/2010 art. 7º, porem em uma alocação pequena, visto que neste tipo de 

banco, de acordo com a Política anual de investimentos só ode aplicar 5% (cinco por cento) do 

patrimônio. De acordo com os prospectos a rentabilidade esta maior que o federal, atendendo a 

legislação.  A Diretora explicou que sempre procura observar em outros RPPS de porte igual ou maior  

que o de tangará da Serra, para ver a linha/segmento que os mesmos estão utilizando para fazer 

aplicações, e que chegou a conclusão que praticamente são as mesmas usadas pelo serraprev, no 

exercício de 2011. Diante da exposição e comentários da diretora, o balanço foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros Previdenciários. A Diretora Executiva comentou que observa que os 

servidores hoje já têm uma visão um pouco diferente quanto ao tempo de criação do Instituto, e que 

está tomando todas as cautelas necessárias para ganhar para o Instituto a confiança plena dos 

servidores. Explanou que em dezembro de 2011 o Executivo encaminhou projeto de lei ao Legislativo 

que aprovou a doação de um terreno para a construção da sede do serraprev. Este terreno está 

localizado na Quadra onde está sendo construído o Prédio da OAB. Neto comentou sobre os 

questionamentos dos servidores e relatou que as informações por parte da prefeitura não foram 

repassadas de maneira não muito clara. Posto isto, a Diretora Executiva ficou de consultar a empresa 

Agenda para se definir uma data pra apresentar a todos os servidores um relatório geral da situação 

do Instituto, cuja data inicial ficou agendada para até o dia 14 de abril, data do primeiro aniversário 

do Instituto. Foram comentados alguns assuntos diversos que devem ser apresentados aos 

conselheiros, como a Lei Municipal nº. Lei 3732/2011, que necessita de alterações na redação dos 

artigos que devem será alterados para atender a legislação federal. Explicou ainda a Diretora que 

recebeu um ofício do Executivo solicitado a análise da forma de atualização do saldo devedor, a fins 

de proporcionar um valor mês compatível com o orçamento do Município. A Diretora apresentou 

uma planilha de atualização conforme determina a lei e uma planilha de atualização anual, com 

redistribuição de valores pelos números de parcelas a vencer, sendo que nesta segunda planilha, as 

parcelas iniciais são menores, mas no final o montante é maior. Os Conselheiros chegaram a 
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conclusão que o pagamento deve ser efetuada pelo Município, mas dentro de suas possibilidades 

orçamentárias. Ficou definido por sugestão do Neto que os documentos sejam feitos com cópias 

para que as entidades representadas tenham copias dos documentos produzidos, quais sejam: 

Câmara municipal, Samae e SSERP - sindicato dos servidores. Nada mais havendo a tratar, eu Neuri 

Eliezer Senger lavrei a presente ata. 

 


