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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

07-04-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às oito horas, estiveram 

reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, situada 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, 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 pelo presidente apresentou a 

seguinte PAUTA DA REUNIÃO: 1) Balancetes dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2015; 2) aplicações financeiras; 3) encontro de RPPS em 

Tangará da Serra; 4) Eleição do Diretor: 5) diversos.  Isto posto, passou-se a 

discussão da primeira pauta: 1) Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 

2015:  a Conselheira Maria Dalva fez uma explicação geral das receitas e 

despesas do Instituto e demonstrou que no balancete financeiro o saldo 

disponível que passaram no final de 2014 de R$.   28.886.821,46, sendo o valor 

de R$. 13.827,40 em conta movimento e R$. 28.872.994,06 em contas aplicação 

passaram a ser em 28 de fevereiro de R$. 30.919.734,74, sendo o valor de R$. 

149.079,61 em conta movimento e R$. 30.770.655,13 em contas aplicação. Os 

Balancetes foram APROVADOS POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros 

presentes. 2) aplicações financeiras: O Diretor Executivo explicou que os 

valores que se encontram em aplicações nas instituições financeiras vem 

encontrando grande volatilidade de taxas em face da economia por qual passa o 

país recentemente. Alguns fundos atrelados ao IMA-B, mês dão positivos outros 
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negativos. Mas de forma geral como os valores estão bem pulverizados em 

diversos fundos vem dando saldo geral positivo. Explicou conforme planilha 

apresentada aos conselheiros que o maior volume aplicado está no banco do 

Brasil, e a segunda maior aplicação está na CEF. O Instituto possui ainda 

aplicações no Banco Sicredi, Bradesco, e Rural (Petra). O demonstrativo de 

aplicação também foi aprovado pelos Conselheiros presentes. 3) encontro de 

RPPS em Tangará da Serra: explicou o Diretor Executivo que a Agenda 

Assessoria está organizando um Encontro Regional de RPPs de Mato Grosso, 

cujo evento será realizado em Tangará da Serra nos dias 23 e 24 de abril de 2015 

no auditório da OAB. Este evento está contando com a colaboração do 

Serraprev na divulgação e contatos de organização. 4) Eleição do Diretor: O 

diretor Executivo lembrou aos Conselheiros que como sua nomeação ocorreu 

em 01 de agosto de 2013, já estão completando dois anos de gestão. Isto posto 

será necessário a realização de nova eleição. Comunicou que a lei complementar 

nº. 153/2011 não sofreu alterações, portanto prevalecem as mesmas regras. 

Disse que o Prefeito está elaborando um decreto, dispondo que, caso tiver menos 

de três interessados ao cargo de diretor, não haverá eleição, levando-se os três 

para avaliação e nomeação do chefe do Executivo como determina a lei. Caso 

houver quatro ou mais, será efetuada a eleição. Quanto a eleição de 

Conselheiros, como os mesmos foram nomeados em 02 de janeiro de 2014, 

decidiu-se que a eleição será realizada no final do ano, desmembrando-se as 

eleições de Diretor e conselheiros. 5) diversos:  entre os assuntos diversos, 

foram tratados o seguinte: a) Conselheiro Neto dispôs e o Diretor executivo 

complementou que servidores estão pedindo exoneração no Município e 

aposentando-se no INSS. Isto posto em face de terem contribuído com todas as 

verbas variáveis que não são levadas a efeitos para teto no Serraprev. b) Prédio 

da Sede do Instituto, o qual o Diretor explicou que ainda não foi para licitação, 

pois está aguardando análise e aprovação do Município; c) explicou ainda o 
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Diretor que está elaborando panfletos informativos a serem distribuídos aos 

Servidores e solicitou ao Conselheiro Neto, como representante do SSERP apoio 

daquele Órgão para a distribuição. 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. 

 


