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SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 06-04-2018 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE TANGARÁ DA SERRA /MT SERRAPREV 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoitos, às dezesseis horas, estiveram 

reunidos na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Tangará da Serra, situada na 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. 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 passou a palavra a conselheira Mara Lúcia que analisou 

conjuntamente com os membros os Balancetes de Janeiro/2018 e Fevereiro/2018 – 

A servidora Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos financeiros 

do Instituto dos balancetes dos meses de janeiro e fevereiro. Demonstrou que a 

arrecadação do mês de janeiro foi R$. 3.045.144,07 e o valor das despesas empenhadas 

foram de R$. 936.893,45. 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. No mês de janeiro/2018 o saldo 

passou a ser de R$. 73.742.548,22, sendo o valor de R$. 43.648,41 em contas 

movimentos e o valor de R$. 73.698.899,81 em contas de renda fixa. Demonstrou 

também que a arrecadação do mês de fevereiro foi R$. 1.500.411,53 e o valor das 

despesas empenhadas foram de R$.899.676,30. 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. No 

mês de fevereiro/2018 o saldo passou a ser de R$. 74.715.639,31, sendo o valor de R$. 

243.182,31 em contas movimentos e o valor de R$. 74.472.457,00 em contas de renda 

fixa. Os Balancetes de JANEIRO E FEVEREIRO/2018 foram APROVADOS POR 

UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes.  
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O senhor Heliton falou sobre o processo eleitoral para escolha de novos conselheiros 

que está em andamento. A presente ata foi lavrada por mim Marinalva Vicente dos 

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

 


