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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA EM 31-10-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, estiveram 

reunidos na sala de reunião da Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na 

Avenida Brasil, n° 2.351-N, Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os 

membros do Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Tangará da Serra /MT - SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 023, de 27 

de janeiro de 2016, conforme lista de presença que faz parte integrante dessa ata. Presente 

ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. Aberta a 

reunião a Presidente do Conselho Mara Boligon agradeceu a presença de todos e apresentou a 

pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de Setembro de 2016; 2) aplicações 

financeiras; 3) diversos. Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) 

balancete do mês de setembro de 2016 - A Presidente Mara fez uma explicação geral das 

receitas e despesas do Instituto do balancete do mês de setembro em análise e demonstrou que 

no balancete financeiro o saldo disponível no final de 2015 foi de R$. 38.443.758,02, sendo o 

valor de R$. 159.669,27 em conta movimento e R$. 38.284.088,75 em contas aplicações em 

razão da movimentação do mês de setembro passaram a ser de R$. 50.467.838,31, sendo o 

valor de R$. 408.923,42 em contas movimentos e o valor de R$. 50.058.914,89 em contas 

aplicações. Observa-se que houve nos 09 (nove) meses financeiros um acréscimo de R$. 

10.595.503,09, o que permitiu ultrapassar a meta atuarial e orçamentária para o exercício. Tal 

elevação deve-se também em razão de alterações no mercado financeiro que vem 

respondendo favoravelmente e as aplicações estão rendendo positivamente. A Conselheira 

Mara, explicou também analiticamente as Receitas e Despesas do mês, bem como a 

rentabilidade acumulada e meta atuarial que já foi ultrapassada. O Balancete de setembro foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS DO MÊS DE  SETEMBRO/2016: Analisando as aplicações financeiras do 

período em estudo, através de planilhas apresentada pelo Diretor Executivo e o Balancete 

mensal, verifica-se que no mês de SETEMBRO as rendas auferiram um resultado positivo de 

R$. 686.208,04, e um resultado insatisfatório de R$. 798,07, resultando numa aplicação 

líquida de R$. 685.409,97, ou seja, houve um crescimento em relação ao mês anterior de R$. 

163.848,58. O Diretor Executivo do Serraprev explanou que realizou uma reunião com os 

membros do Comitê de investimentos – COMIN, a fins de deliberar sobre a carta econômica 

emitida pela Assessoria Econômica do Serraprev, no qual deliberaram pela transferência dos 

valores constantes nos fundos de carteiras IDKA2 para fundos com carteira IMAB5. AS 

APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) Diversos. Entre os assuntos diversos o diretor 

expôs que: a) O censo Previdenciário: já foi finalizado. b) Construção da sede; a Licitação 

aconteceu no dia 25 de Outubro as 8:00 horas, na sala de licitações da Secretaria Municipal de 

Administração, no entanto não foi finalizada porque a empresa que ficou em primeiro lugar 

venceu com desconto de mais ou menos vinte e cinco por cento e outras empresas declararam 



 
 

Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV 
 

que entrariam com recurso. Sendo assim somente após todos dos tramites legais é que 

saberemos qual empresa irá executar a obra da nova sede do Serraprev. c) O Diretor do 

Serraprev falou sobre o informativo elaborado pelo Serraprev e que está disponível no site, 

também foi distribuído através do email institucional e sendo envidado impresso para 

distribuição pelas secretarias aos servidores efetivos. d) O serraprev foi selecionado entre os 

dez melhores RPPS do Brasil com até dois mil segurados, como práticas de Gestão 

Previdenciária e o Diretor do Instituto irá ao 16º Congresso Nacional de Previdência da 

AMEPREM em Vitória /ES entre os dias 07 e 09 de novembro para participação no congresso 

e recebimento do referido Prêmio. e) dia de reunião: a próxima reunião já ficou agendada para 

o dia 29 de novembro corrente. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi 

lavrada por mim Mara Lúcia Boligon Medeiros e passada ao conhecimento de todos via 

publicação no site do Instituto.    

 


