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CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA 
/MT - SERRAPREV 

 
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO 

COMPREV 
 

 

às quatorze horas, estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada 
à 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. 187 de 06 de junho de 2018, conforme lista de presença anexa a 
esta ata. Registra-se além dos membros do conselho a presença do Sr. Heliton 
Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do SERRAPREV. Aberta a reunião a 
Presidente do Conselho, senhora Letícia Graziela Teixeira, apresentou a 
pauta do dia, sendo: 1 - Apresentação do Balancete do mês de maio/2018, 2 
- fase do processo de implantação do projeto de energia solar, 3 -  Curso 
CGRPSS e 4 - CONAPRESP. Após, a senhora presidente passou a palavra 
ao senhor Heliton, que passou à apresentação do Balanço relativo ao mês de 
Maio/2018, o qual apresenta uma receita no valor de R$ 1.831.076,32 (Um 
milhão, oitocentos e trinta e um mil, setenta e seis reais e trinta e dois 
centavos) e despesas empenhadas no valor de R$ 904.559,76 (novecentos e 
quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), 
com saldo positivo no valor de 926.516,56 (novecentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e dezesseis reais de cinquenta e seis centavos). Seguindo com a 
apresentação do balanço, verificou-se que no mês de junho/2018 o saldo 
financeiro passou a ser de R$. 76.975.770,59, sendo o valor de R$. 
226.295,85 em contas movimentos e o valor de R$. 76.749.474,74 em contas 
de renda fixa, restando, portanto, aprovado pelo Conselho o balancete relativo 
ao mês de maio/2018. Ato seguinte, como segunda pauta da reunião, o senhor 
Heliton informou que quanto ao projeto de implantação de energia solar na 
sede administrativa do SERRAPREV, este já se encontra no Departamento de 
Licitações da Prefeitura para que seja processado o certame licitatório visando 
a contratação de empresa para execução dos serviços. Na sequencia, como 
terceira pauta, foi também informado, e colocado à aprovação do Conselho, 
pelo senhor Heliton que o SERRAPREV estará contratando um curso 
preparatório para Certificação de Gestores de Regime Próprio de 
Previdência Social – CGRPPS, o qual terá como facilitador o senhor Ronaldo 
Borges, com custo aproximado de R$ 6.950,00 (seis mil e novecentos e 
cinquenta reais), cuja intenção também restou aprovada à unanimidade pelo 
COMPREV. Por fim, o senhor Heliton informou que quando da sua 
participação no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores 
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Públicos – CONAPRESP, constatou, dentre os temas lá apresentados, a 
importância e perseguir com uma política firme e coerente quanto 
sustentabilidade do Instituto. Também, que fosse estudado a possibilidade de 
investimentos em aplicações no Tesouro Direto. Falou sobre as discussões 
havidas acerca da reforma da previdência - PEC 287/2016 e, finalizando, falou 
sobre a necessidade de regulamentar os procedimentos relacionadas às 
perícias médicas, criando regramentos específicos para tal, inclusive no que 
tange a possibilidade de encaminhamento de determinadas patologias 
psicológicas para tratamento público. Assim, encerrou-se a pauta, sem 
nenhuma manifestação adicional, no que a Presidente do Conselho deu por 
encerrada a sessão, cuja ata foi lavra por mim _________________(Edirson 
José Oliveira), e será encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista 
de presença desta sessão, e ainda,  publicada no site do Instituto. 
 
 

 


