
 

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

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 15h00 (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 à presente 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 do dia, sendo: 1) Análise do Balancete 

do mês de maio/2019, incluindo resultado das Aplicações 2) Adesão à ATA de 

Registro de Preços para Assessoria do Instituto, 3) Acúmulo de Férias do Diretor do 

Instituto, 4) Confecção de Galeria para exposição dos Ex-Diretores do Instituto e 5) 

Palestra. Seguindo, a senhora presidente solicitou a inversão da pauta, e ainda, incluiu 

a pauta relativa à eleição interna do Presidente e Secretário do Conselho, uma vez 

que seu mandato seu encerraria neste mês 06/2019. Assim, colocado em discussão 

sobre quem se candidataria aos postos de Presidente e Secretário do Conselho, a 

Atual Presidente colocou que pretende ser candidata à Diretora Executiva do Instituo 

na próxima eleição, cujo processo já está em curso, e que, portanto, não seria 

candidata à reeleição, o que é vedado pelo Regimento Interno do COMPREV, e, 

sugeriu ainda, que quem tivesse a mesma intenção, deveria se abster da candidatura, 

assim, após as várias justificativas apresentadas, o Conselheiro Edirson José Oliveira, 

atual secretário do Conselho, informou que estará conduzindo o processo eleitoral 

para Diretoria Executiva do Instituo e que, caso o Conselho entenda que não há 

violação a segregação de função, colocaria então seu nome à apreciação dos 

Conselheiros presentes e se candidataria então à presidência do Conselho, no que o 

Conselho entendeu que não há violação a segregação de função e, à unanimidade, o 

elegeram presidente do conselho para os próximos 12 (doze) meses, na mesma 

discussão, também foi aprovado a indicação do Conselheiro Neuri Eliezer Senger para 



assumir como Secretário do Conselho, também para os próximos 12 (doze) meses. 

Ato seguinte, foi colocado em discussão a situação relativa às Férias do Diretor do 

Instituto que, conforme registrado na reunião anterior, restou acordado que o 

Conselho buscaria um parecer jurídico orientativo junto à procuradoria do município, 

para, em seguida, se manifestar quanto aos procedimentos a serem dados. Todavia, 

verificou-se que foram dadas as providências quanto à solicitação do referido parecer 

junto à procuradoria do município, não obstante, o próprio Diretor solicitou da empresa 

Agenda Assessoria um parecer acerca do tema, cujo teor do parecer foi apresentado 

aos conselheiros, sendo que a conclusão do mesmo, indicaria para que tais férias 

fossem indenizadas ao senhor Heliton Luiz de Oliveira. Mesmo assim, após o debate, 

o Conselho deliberou pela manutenção do entendimento de que fosse buscado 

também o parecer da procuradoria do município. Sobre o mesmo tema, registra-se 

ainda, que a conselheira Estela Mares, questionou à Presidente quanto aos motivos 

do mesmo não ter gozado suas férias, pois entendia que o trabalho não é tão 

exaustivo que o impediu de gozá-las. O mesmo respondeu a todos os conselheiros 

presentes que não havia gozado as férias por interesse próprio, o Conselheiro Caio 

Garcia pontuou se não seria o caso de instauração de Processo Administrativo 

específico para tratar da matéria, cujo apontamento não foi de pronto descartado pelo 

Conselho, sendo que esta ação poderia vir a ser adotada após a vinda do parecer da 

procuradoria do município. Na sequência, foi debatida a questão relativa à Galeria dos 

Ex-Diretores do Instituto, ficando deliberado que o Diretor do Instituto elaborará uma 

minuta de Resolução Interna para regulamentar a matéria e apresentará 

oportunamente ao Conselho para discussão e deliberação. Seguindo, a senhora 

presidente passou a palavra ao senhor Heliton, que passou à apresentação dos 

resultados do Balancete do mês de maio,  da seguinte forma: Receita no valor de R$ 

2.218.434,46 (dois milhões, duzentos e dezoito mil e quatrocentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e seis centavos) e despesas empenhadas e liquidadas no valor de 

R$ 1.519.426,79 (um milhão, quinhentos e dezenove mil e quatrocentos e vinte e seis 

reais e setenta e nove centavos) Verificou-se que no mês de maio/2019 o saldo 

financeiro passou a ser de R$ 104.813.862,80 (cento e quatro milhões, oitocentos e 

treze mil e oitocentos e sessenta dois reais e oitenta centavos). Ato seguinte, o 

balancete foi submetido à apreciação do Conselho, sendo aprovado à unanimidade 

pelos seus membros. Na sequência, foi colocado em discussão a pauta relativa à 

contratação de Assessoria para o instituto, momento em que o senhor Diretor informou 

aos conselheiros que a licitação realizada no dia 07 de julho/2019 restou deserta em 

praticamente todos os itens licitados, sendo acudido apenas o item relativo à 



Assessoria Jurídica, assim, o mesmo solicitou deste Conselho a avaliação quanto a 

possibilidade de aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do CONSPREV, conforme 

colocado na reunião do dia 31/05/2019, uma vez que o prazo da atual contratação dos 

serviços de Assessoria se expira em 30/06/2019. Iniciada a discussão, a Conselheira 

Laura Pereira pediu vista de 07 (sete) dias para analisar melhor a situação. Neste 

momento, o Conselheiro Caio Garcia externou preocupação quanto ao prazo exíguo 

para decisão do conselho. Entretanto, a Conselheira Laura alertou que o prazo de 

vista independe de deliberação, ficando agendada nova sessão para às 9h00 do 

dia 19/06/2019, para continuidade da discussão do tema e apresentação do voto de 

vista da mencionada Conselheira, bem como a coleta dos votos dos demais 

Conselheiros. Por fim, o senhor Heliton reforçou o pedido de engajamento dos 

Conselheiros para, além da sua participação, também promoverem a divulgação do 

evento junto aos demais segurados da palestra tratada na reunião do dia 31/05/2019, 

cuja realização será dia 19/06/2019, Assim, esgotada a pauta da reunião, 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. 

 



 


