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DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA 27-10-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT 

SERRAPREV 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezesseis  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 o atual 

Presidente do Conselho José Sampaio da Silva agradeceu a presença de todos e 

apresentou à pauta da reunião, qual seja balancete do mês de setembro de 2017. 

Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do  assunto  balancete do mês de 

setembro de 2017 - O Presidente fez uma explicação geral das receitas e despesas 

e saldos financeiros do Instituto do balancete do mês do em análise e demonstrou 

que a arrecadação do mês foi R$. 2.376.268,54 e o valor das despesas empenhadas 

foram de R$. 816.991,89. 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 totalizando R$. 55.132.161,16, e em contas 

aplicações em razão da movimentação do mês de setembro passaram a ser de R$. 

68.002.729,58, sendo o valor de R$. 203.556,09 em contas movimentos, 

totalizando R$. 67.799.173,49 em contas aplicações. Observa-se que houve uma 

rentabilidade de R$. 752.545,41 sobre o valores aplicados no mês em análise. O 

Balancete de SETEMBRO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. DIVERSOS: Foi informado pelo Diretor do Serraprev 
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que a obra da sede está em fase de conclusão, necessitando de um ultimo aditivo 

o que foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes. Nada mais a tratar 

a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim Marinalva Vicente dos 

Santos e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do Instituto. 

 


