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Aos vinte e cinco dias mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 – 

Aprovação da composição dos novos membros do Comitê de Investimentos - COMIN, 2 – 

Curso de Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência Social – 

CGRPPS. Ato seguinte, a senhora Presidente apresentou a relação dos inscritos para 

compor o COMIN. Na sequencia, onde restou constatado que o número de inscritos 

atendeu exatamente à quantidade exigida para composição daquele Comitê, ficando então 

referendados pelo COMPREV, como titulares, os seguintes membros: Delson Valério 

Neves Junior, Valdeci Pereira de Lima, Élio Pereira, Dídimo Azevedo Paula, Nadir José 

Bariviera e, como suplente, o servidor Elton da Silva. Na sequência, já sobre a segunda 

pauta da reunião, o Diretor do SERRAPREV, senhor Heliton Luiz de Oliveira, usou da 

palavra para informar que o curso preparatório para Certificação de Gestores de Regime 

Próprio de Previdência Social – CGRPPS, conforme apresentado na reunião anterior, 

será realizado nos dias 09 e 10  de agosto/2018, nas dependências do Centro Cultural, no 

horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, sendo este ministrado pelo Economista 

Ronaldo Borges da Fonseca, através da empresa Mais Valia Consultoria de Investimentos, 

com o  custo confirmado de R$ 6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta reais), e será 

aplicado a todos os membros do COMPREV e COMIN, interessados em participar. 

Encerrada as discussões acerca da pauta oficial, o senhor Heliton pediu que fosse 

consignado na presente ata que estaria encaminhando, via e-mail, aos membros do 

COMPREV, o atual relatório atuarial, que encontra-se com o Prefeito municipal para que 

seja encaminhado projeto de Lei à Câmara Municipal, afim de autorizar a aplicação da nova 

alíquota da contribuição patronal, para que os mesmos possam analisar e sugerir, se for o 
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caso, medidas que venham a contribuir para a redução de futuros impactos nos cálculos 

atuariais. O senhor Heliton ainda informou que em razão do Balancete relativo ao mês 

06/2018 ainda não estar concluído, o mesmo será apresentando juntamente com o 

Balancete do mês 07/2018 em reunião futura. Assim, não havendo nada mais a ser tratado, 

sem nenhuma manifestação adicional, a senhora 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. 

 


