CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos dois dias do mês de dezembro 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 e decreto nº 306 de 01 de setembro de 2019, conforme lista de presença anexa
a esta ata. Registra-se além dos membros do conselho, a presença da Sra. Laura
Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 892 de
04 de setembro de 2019. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Senhor
Edirson José Oliveira, apresentou a pauta como segue: 1 - Apresentação da Minuta
de Projeto de Lei para alterações da Lei Complementa nº 153/2011, 2 - Jeton, 3 alterações no quadro de membros do comitê de investimentos, 4 – Substituição do
secretário do Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV, 5 – Análise do
balancete do mês de outubro de 2019, incluindo resultados das aplicações, 6 –
Recesso (férias coletiva) da Instituição no mês de dezembro de 2019. Passa a palavra
para a Diretora do Serraprev, Sra. Laura Pereira, que falou da reforma da previdência
social pela Emenda Constitucional 103/2019. Fez a apresentação das alterações da
Lei Complementar nº 153, de 14 de abril de 2011 – RPPS, e esclareceu que se faz
necessária as alterações para atender a Emenda Constitucional 103/2019 que restou
aprovada à unanimidade e informou que será encaminhada ao prefeito Municipal
Fabio Martins Junqueira. Quanto a inclusão do Jeton na minuta do Projeto de Lei, a
Diretora esclareceu sobre a referida inclusão e que será enviado ao prefeito municipal,
cabendo a ele a decisão de envio ou não ao Legislativo. Em seguida falou da saída
de 02(dois) membros do comitê de investimento sendo o sr. Nadir José Barivieira e o
sr. Valdeci Pereira de Lima, colocando em discussão o interesse dos novos membros
para o ingresso no comitê de investimento, sendo os servidores: Heliton Luiz de
Oliveira e Alex Campos Fernandes. O servidor Elton da Silva suplente, passando a
condição de titular e o servidor Heliton Luiz de Oliveira também para titular e o servidor
Alex Campos Fernandes para suplente, cuja indicação restou aprovada à
unanimidade pelos Conselheiros presentes. Seguindo o Presidente discorreu sobre a
necessidade de um membro titular do Conselho para atuar no cargo de secretário, em
razão da atual secretária ser suplente. Assim, colocando em discussão sobre quem
se candidataria ao posto, no momento manifestou interesse ao cargo de secretário do
conselho a conselheira Marlene Batista Pereira Rodrigues - representante do Samae,
que restou aprovada à unanimidade pelos membros presentes. Quanto ao recesso
(Férias coletiva), a Sra. Diretora explicou, que a férias coletivas viabiliza para que os
prestadores de serviços a essa instituição gozem de seus direitos trabalhistas (férias)
de 23 de dezembro de 2.019 aos dias 06 de janeiro de 2.020, sem prejuízo ao

desenvolvimento dos trabalhos do Instituto, foi aprovado à unanimidade pelo
Conselho. Em seguida apresentou o Balancete do mês de Outubro de 2019, cujos
resultados do mês de outubro/2019, com uma receita no valor de R$ 2.393.378,79
(dois milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta
e nove centavos) e despesas empenhadas e liquidadas no valor de R$ 1.298.970,63
(um milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta reais e sessenta e
três centavos) verificou-se que no mês de outubro/2019 o saldo financeiro passou a
ser de R$. 126.176.414,28 (cento e vinte seis milhões, cento e setenta e seis mil,
quatrocentos e quatorze reais e vinte oito centavos). Ato seguinte, o balancete foi
submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade pelos seus
membros presentes. Assim, esgotada a pauta da reunião, e por não haver nada mais
a ser tratado, sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu
por encerrada a sessão. cuja ata foi lavra por mim, ___Marlene Batista Pereira
Rodrigues, secretária do Conselho, e será encaminhada via e-mail a todos os
assinantes da lista de presença desta sessão, e publicada no site do Instituto.

