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OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 

04-08-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, 

estiveram reunidos na Prefeitura Municipal - sala reunião dos conselhos, situada 

no Prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Brasil, n° 2.350-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 anexa a esta ata. Presente ainda à 

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

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

apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) eleição da nova diretoria do 

COMPREV; 2) notificação dos conselheiros faltantes; 3) balancete do mês 

de junho de 2017; 4) aplicações financeiras; 5) obras da sede; 6) nova 

eleição para Diretor Executivo; apresentada a pauta, inicia-se a discussão do 

primeiro assunto:  

1) Eleição da nova diretoria do COMPREV;  

Iniciada a reunião a Presidente do Conselho Mara falou que vai sair de férias e 

assim declina de sua condição de presidente do Conselho, momento em que foi 

solicitado ao Conselheiro Elídio Vagner Yenis Suares se o mesmo aceitaria ser o 

presidente, visto que é vice. O Conselheiro disse que se fosse de acordo com a 

Maioria passaria a assumir interinamente a Presidência do Conselho. Contudo 
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deixou claro que seria temporário, visto que tem viagens de longa duração 

marcada para este ano, o que o deixaria afastado do cargo de presidente.  Desta 

forma o Conselheiro Elídio Vagner Yenis Suares ficou nomeado presidente 

do Conselho. Por conta das férias da Conselheira Mara o Conselheiro Elídio 

Vagner passará assinar juntamente como o Diretor todos os pagamentos das 

despesas do Serraprev, o que foi acordado por todos os presentes. Ficou 

acordado que na reunião do próximo mês haverá votação interna do conselho 

para eleger nova diretoria do COMPREV. 

2) Notificação dos conselheiros faltantes;  

Os Conselheiros presentes também questionaram que alguns conselheiros 

titulares de faziam por várias reuniões ausentes. Desta feita ficou acordado que a 

Cons. Maria Dalva irá fazer uma tabela de presença de reuniões do Exercício e 

apresentar na próxima reunião. Foi lembrando que a presença exigida é dos 

conselheiros titulares, visto que os suplentes só têm voz e voto quando 

nomeados titulares. 

3)  Balancete do mês de junho de 2017; 

A Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos 

financeiros do Instituto. Demonstrou que a arrecadação do mês foi R$. 

1.978.009,88; as despesas empenhadas foram de R$. 837.852,58; as despesas 

liquidadas foram de R$. 1.053.413,31 e as pagas foram de R$. 1.052.501,71. No 

balancete financeiro o saldo disponível que passaram no final de 2016 no valor 

de R$.   55.296.528,96, sendo o valor de R$. 164.367,80 em conta movimento e 

R$. 55.132.161,16 em contas aplicações em razão da movimentação do mês de 

junho passaram a ser de R$. 63.159.382,71, sendo o valor de R$. 291.124,35 

em contas movimentos e o valor de R$. 62.868.258,36 em contas aplicações.  

Observa-se que houve no exercício financeiro um acréscimo de R$. 
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7.862.853,75. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e 

Despesas do mês, assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os 

valores recebidos à título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassado mês 

a mês pelo município, conforme autorizações legislativas anteriores. Explicou 

ainda que, com o saldo financeiro do mês falta o montante R$. 12.231.780,43 

para atingir a meta do Cálculo atuarial para 2017 que estipulou a planilha em 

R$. 75.391.163,14. O Balancete de Junho foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 

4) Aplicações financeiras;  

Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, através de planilhas 

apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de Junho as rendas 

auferiram um resultado positivo de R$. 368.216,94 e um resultado insatisfatório 

de R$. 2.589,44, resultando numa aplicação líquida de R$. 365.627,50. As 

rendas liquidas acumuladas no exercício até o mês é de R$. 3.392.985,87, 

resultando num percentual de 5,39% do montante aplicado.  No tocante às 

carteiras, O Diretor explicou que para o mês de julho os rendimentos foram 

muitos satisfatórios, o que poderá demonstrar um fluxo maior de ingressos 

financeiros de rendas de aplicação futuramente.  

  

     5)Obras da sede;  

O Diretor executivo explicou que já possui mais de 60% (sessenta por cento) da 

obra concluída e haverá mais uma medição em agosto, que deverá ser paga 

ainda dentro do mês.  

5)  Nova eleição para Diretor Executivo; 

O Conselheiro Edirson presidente da comissão instituída através do decreto 

executivo 210/20107, para tratar do pleito eleitoral para a escolha do novo 

Diretor Executivo para o biênio seguinte, informou que apenas o atual Diretor 
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Executivo se inscreveu para o cargo no período aberto para as inscrições. Desta 

feita o SR. Heliton Luiz de Oliveira foi nomeado (reconduzido) Diretor 

Executivo pelo Prefeito Municipal para o Biênio 2017/19. 

 Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim 

Maria Dalva Specian Chaves e passada ao conhecimento de todos via 

publicação no site do Instituto. 

 

 


