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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

09-07-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, às catorze horas, estiveram 

reunidos na sala de reunião do gabinete do Prefeito, 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 do mês de Maio 2015; 2) 

aplicações financeiras; 3) Diversos. Aberta a reunião pelo Presidente do 

Conselho Sr. José Sampaio da Silva, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) 

Balancete do mês de Maio de 2015:  Passado o balancete para a Conselheira 

Mara com o apoio do Diretor Executivo Sr. Heliton, fizeram 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 31 de maio de R$. 

34.244.196,06, sendo o valor de R$. 17.442,96 em conta movimento e R$. 

34.226.753,10 em contas aplicações. Em comparação com saldo final de 2014, 

percebe-se que houve um crescimento financeiro de R$. 5.357.374,60, o que 

equivale a um crescimento médio mensal de R$. 1.071.474,92, crescimento esse 

considerado muito bom pelos Conselheiros presentes. O Balancete foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) 

aplicações financeiras: Analisando as aplicações financeiras do período, 

através da planilha apresentada pelo diretor esclarecendo os rendimentos 

positivos em abril e maio, sendo que o mês de junho cujo balancete será 

analisado pelo Conselho em outra reunião teve rendimento negativo. Contudo, 

acordaram os Conselheiros que as aplicações permanecerão nas devidas 

aplicações até segunda orientação econômica, por parte da Assessoria 

Econômica do Serraprev. 3) Diversos: a) Eleição do Diretor Executivo para o 
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Mandato de 2015/17: feitas as inscrições e de corridos o prazo para a inscrição 

dos servidores que desejassem participar do Serraprev no cargo de Diretor 

Executivo, e assim concorrer à eleição para mandato 2015/2017 para diretor 

executivo, ao final apurou apenas um servidor inscrito, sendo este o atual 

Diretor Executivo. Isto posto o mesmo será nomeado para o mandato do período 

citado. Explicou o Diretor que não será reeleição por conta da anulação da 

eleição 2013, por conta de processos havidos junto ao TCE – Tribunal de Contas 

do Estado, na qual terá os seus atos convalidados pelo executivo. b) Nomeação 

de novos membros para o COMIN – Comitê de Investimentos do Serraprev: 

tendo em vista que os inscritos para este Comitê deverão ser apreciados pelos 

Conselheiros ficou marcado para o dia 20/07/205 as 08:00 horas na sala de 

reunião dos conselhos uma nova reunião com os membros do comprev para 

analisar os documentos apresentados pelos candidatos a novos membros do 

comin, que terão mandato 2015/2018.  Nada mais a tratar a reunião foi 

encerrada. A presente ata foi lavrada por e passada ao conhecimento de todos 

via publicação no site do Instituto. 

 


