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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 
 
 

Aos três dias mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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 – Deliberação 
sobre os Balancetes do mês de JUNHO e JULHO/2018, 2 – fase do processo de 
implantação do projeto de energia solar, 3 – Prova do CGRPSS, 4 – Serviço de Psicologia 
e 5 – Relatório Atuarial. Após, a senhora presidente passou a palavra ao senhor Heliton, 
que passou à apresentação do Balanço relativo ao mês de Junho/2018, o qual apresentou 
uma receita no valor de R$ 1.713.617,96 (um milhão, setecentos e treze mil e seiscentos 
e dezessete reais e noventa e seis centavos) e despesas empenhadas no valor de R$ 
1.068.581,77 (um milhão, sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e um reais e setenta 
e sete centavos), com saldo positivo no valor de 645.036,19 (seiscentos e quarenta e 
cinco mil e trinta e seis reais e dezenove centavos). Seguindo com a apresentação do 
balanço, verificou-se que no mês de junho/2018 o saldo financeiro passou a ser de R$. 
77.628.948,97, sendo o valor de R$. 194.188,54 em contas movimentos e o valor de R$. 
77.434.754,43 aplicados em segmentos de renda fixa. Na sequência, passou à 
apresentação do Balanço realtivo ao mês de julho/2018, o qual apresentou uma receita 
no valor de R$ 1.844.932,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil e novecentos 
e trinta e dois reais) e despesas empenhadas no valor de R$ 983.499,76 (novecentos e 
oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), com 
saldo positivo no valor de 861.432,24 (oitocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e 
trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Também restou demonstrado que no mês de 
julho/2018 o saldo financeiro passou a ser de R$. 79.605.646,64, sendo o valor de R$. 
9.255,34 em contas movimentos e o valor de R$. 79.596.391,30 aplicados em segmentos 
de renda fixa. Apresentados os balanços, o Conselho deliberou à unanimidade pela 
aprovação dos mesmos. 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, onde 
houveram algumas alterações no Termo de Referência, sendo necessária a republicação 
do certame. Na sequencia, como terceira pauta, o senhor Heliton solicitou aos 
conselheiros que fizeram o curso preparatório para Certificação de Gestores de Regime 
Próprio de Previdência Social – CGRPPS, para que programem o agendamento 
visando a realização da prova em Cuiabá, momento em colocou o veículo do 
SERRAPREV à disposição para realizar o transporte dos interessados na realização da 
prova. Na sequência, o senhor Heliton discorreu e colocou à aprovação do Conselho 
sobre a possibilidade da contratação de serviços de psicologia (um profissional Psicólogo)  
para atendimento  na sede do SERRAPREV, visando o acompanhamento e humanização 
dos segurados que eventualmente necessitarem destes serviços. Como última pauta da 
sessão, o Diretor do Instituto informou aos conselheiros que o último Relatório Atuarial já 
encontra-se protocolizado junto ao Gabinete do Prefeito, através do ofício nº 
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121/SERRAPREV/2017, de 04 de junho de 2018, aguardando as providências do 
Gabinete para o devido encaminhamento de Projeto de Lei ao Legislativo para ser 
apreciado e votado. O senhor Heliton fez questão de enaltecer sua preocupação com o 
retardamento na tramitação do Relatório, em que pese ter realizado reuniões com o 
executivo no sentido de esclarecer eventuais dúvidas, bem como demonstrar de forma 
explicativa e clara a metodologia aplicada no estudo que resultou no Relatório 
encaminhado, assim, entende que esta também deve ser uma preocupação dos 
Conselheiros, que por sua vez, discutiram e demonstraram sua preocupação acerca do 
tema, inclusive, propondo que ficasse registrado na presente ATA a demora ora relatada. 
E por não haver nada mais a ser tratado, dado o esgotamento da pauta proposta, 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. 
 

 
 


