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TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 25-04-2018 MEMBROS DO CONSELHO 

PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT SERRAPREV  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoitos, às dezesseis horas, estiveram reunidos 

na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada na 

Rua 38, n°460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho 

Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 023 de 27 de janeiro de 2016, conforme 

lista de presença anexa a esta ata. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor 

Executivo do Serraprev, servidores eleitos e servidores indicados pelos órgãos municipais para 

compor o Conselho Previdenciário para o mandato de 2018/2020. Aberta a reunião o atual Presidente 

do Conselho José Sampaio da Silva agradeceu a presença de todos e parabenizou os servidores eleitos 

e passou a palavra ao Diretor do SERRAPREV o senhor Heliton  que falou sobre o processo eleitoral, 

a função do Conselho e dos Conselheiros, falou sobre o Comitê de Investimentos – COMIN e 

apresentou a todos o Resumo do Patrimônio do SERRAPREV em março/2018 detalhado por 

aplicações e a evolução patrimonial de 2011 a 2018 no valor de R$ 75.914.999,32 (setenta e cinco 

milhões, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), sendo 

que o rendimento do mês foi de R$ 681.712,34 (Seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e doze reais 

e trinta e quatro centavos). Heliton informou que irá incluir no grupo do Whatsapp do COMPREV 

todos os novos conselheiros e assim que os mesmos forem nomeados através de Decreto Municipal, 

irá convocar reunião para analisar o balancete de março/2018. A presente Ata foi lavrada por mim, 

Mara Lúcia Boligon Medeiros e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do Instituto.  

 


