
 
 

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV 

 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 9h00 (nove 

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 Graziella 

Teixeira Nunes, apresentou a pauta única do dia, sendo remanejamento dos recursos 

aplicados no Bradesco por ausência do credenciamento, em conformidade com edital 

de credenciamento nº 001/2019, devidamente publicado e enviado por email, 

especialmente ao Bradesco. Dada a palavra ao Diretor do Serraprev, foi exposto que 

no edital de credenciamento determinava o prazo até 30/04/2019, para que as 

instituições detentoras de aplicações de recursos do Serraprev providenciassem o 

credenciamento dos fundos existentes ou outro que entendesse pertinente, o que foi 

feito por todas, exceto, o Bradesco. Diante da inercia da instituição, não enviando os 

documentos para a renovação do credenciamento e por força da Resolução da CMN 

nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução da CMN nº 3.922/2010 e da Portaria 

MPS nº 519/2011, o Serraprev não pode manter aplicação em fundos de investimento 

em instituição sem o devido credenciamento, foi deliberado por todos os membros 

presentes pelo resgate da totalidade dos valores aplicado em fundos de investimentos 

do Bradesco e realocados da seguinte forma: R$ 1.700.000,00 para Conta Corrente 

do Serraprev no Banco Itaú, Agência 1360, Conta Corrente 18.810-4, para ser 

aplicado no Fundo Itaú Institucional Ações Dunamis – FICFI, e saldo restante para 

Conta Corrente do Serraprev no Banco do Brasil, Agência 7138-2, Conta Corrente 

49.486-0, para ser aplicado R$ 4.500.000,00, no Fundo de Investimento IMAB, CNPJ 

07.442.078/0001-05;  R$ 4.500.000,00, no Fundo de Investimento IMAB5, CNPJ 

03.543.447/0001-03; e o Saldo Restante, no Fundo de Investimento IMAB5+, CNPJ 

13.327.340/0001-73, ficando ao Diretor do Serraprev as providencias necessárias 



 
 
para a realocação dos recursos. Assim, esgotada a pauta da sessão, e por não haver 

nada mais a ser tratado, 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. 

 

 


