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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 
 
 

Aos vinte quatro dias do mês de outubro 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 – 
Deliberação sobre os Balancetes do mês de SETEMBRO/2018, 2 – Aplicações e 3 – 
Remanejamento de investimentos. Após, a senhora presidente passou a palavra ao senhor 
Heliton, que passou à apresentação do Balanço relativo ao mês de setembro/2018, o qual 
apresentou uma receita no valor de R$ 1.761.529,22 (um milhão, setecentos e sessenta e 
um mil e quinhentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) e despesas empenhadas 
no valor de R$ 1.151.160,22 (um milhão, cento e cinquenta e um mil e cento e sessenta 
reais e vinte e dois centavos), com saldo positivo no valor de 610.369,00 (seiscentos e dez 
mil e trezentos e sessenta e nove reais). Seguindo com a apresentação do balanço, 
verificou-se que no mês de setembro/2018 o saldo financeiro passou a ser de R$. 
81.165.198,82 sendo o valor de R$. 36.513,72 em contas movimentos e o valor de R$. 
81.128.685,10 aplicados em segmentos de renda fixa. Apresentado o balanço, o Conselho 
deliberou à unanimidade pela aprovação do mesmo. Ato seguinte, como segunda e terceira 
pautas da reunião, o senhor Heliton discorreu sobre as informações recebidas da 
Assessoria fornecida pela empresa Agenda, acerca do atual cenário econômico 
concernente aos fundos de investimentos, o qual sinaliza para a necessidade de proceder 
com remanejamentos nas aplicações do Instituto, cuja situação já fora submetida à análise 
do COMIN, o qual recomendou que fosse efetivado o resgate total de todas as aplicações 
atreladas ao IMAB, IMAB5, IMAB5+ e IRFM e investidos nos Fundos IRM1 e IDKA2 e ainda, 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II e 
3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo Itaú Institucional Ações Phoenex FI, sendo 
estes últimos devidamente credenciados, e em estrita conformidade com a política de 
investimentos do Instituto. Assim, colocado em votação, o Conselho deliberou pela 
aprovação na forma como recomendada pelo COMIN, com o voto contrário do Conselheiro 
Edirson José Oliveira, que sugeriu que a inversão dos valores nas aplicações que seriam 
feitas nos fundos do Itaú. Na sequência, esgotada a pauta oficial da sessão, o  Conselheiro 
Caio Garcia da Silveira levantou assunto relativo à readequação da contribuição patronal, 
sugerindo que o SERRAPREV realizasse audiência pública junto aos seus segurados para 
discutir o tema. Justificou a necessidade da audiência uma vez que a Agenda Assessoria, 
há meses, já apresentou estudo atuarial demandando reajuste, o que foi encaminhado ao 
Executivo à época. Ainda ponderou que o atuário da Agenda Assessoria e o Diretor do 
Instituto já haviam se reunido com o Executivo a fim de demonstrar a necessidade da 
readequação, tendo este informado que procederia novo cálculo atuarial a fim de confrontar 
com o elaborado pela Agenda Assessoria, mas que até a presente data não havia 
apresentado este estudo. O Conselheiro Caio Garcia da Silveira informou ainda aos 
presentes que durante o 6º Encontro de Conselheiros de RPPS, no TCE/MT, os 
palestrantes sugeriram que a realização de audiência pública para levar ao conhecimento 



Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV 

 

dos segurados todas as informações relativas ao tema, deixando-os à par de toda a 
situação correlata. Entretanto, a audiência publica proposta pelo Conselheiro foi rejeitada 
pela maioria do Conselho, que entendeu e aprovou o agendamento de uma reunião, com 
a participação dos membros do Conselho, com o senhor Prefeito e, dado o resultado da 
reunião, o Conselho deliberaria novamente sobre a matéria. Desta forma ficou definido que 
o senhor Heliton fará o agendamento da reunião junto ao Gabinete do Prefeito e 
comunicaria aos conselheiros sobre a data agendada. E por não haver nada mais a ser 
tratado, dado o esgotamento da pauta proposta, bem como das demais discussões, 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. 
 

 
 

 


