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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

20-07-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e quinze, às oito horas, estiveram 

reunidos na sala de reunião dos Conselhos situada no Prédio da Prefeitura 

Municipal, 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) 

Balancete do mês de junho 2015; 2) aplicações financeiras; 3) Analise de 

documentos e escolha dos novos membros do COMIN. Aberta a reunião pelo 

Presidente do Conselho Sr. José Sampaio da Silva, passou-se a discussão da 

primeira pauta: 1) Balancete do mês de junho de 2015: Passado o balancete 

para 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 30 de junho de R$. 34.939.422,74, sendo o valor de R$. 

139.838,57 em conta movimento e R$. 34.799.584,17 em contas aplicações. Em 

comparação com saldo final de 2014, percebe-se que houve um crescimento 

financeiro de R$. 6.052.601,28, o que equivale a um crescimento médio mensal 

de R$. 1.008.766,88, crescimento esse considerado menor e sem muitas 

expectativas pelos Conselheiros presentes em relação a 31 de maio cujo saldo 

financeiro foi de R$. 34.244.196,06. Explicou o Diretor Executivo, que a 

movimentação financeira do mês de junho foi afetada pela baixa rentabilidade e 

até em alguns fundos, rentabilidade insatisfatória, diante do cenário econômico 

nacional. O Balancete foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 2) aplicações financeiras: Analisando as aplicações 

financeiras do período, verifica-se que no mês de junho teve rendimento 

negativo na maioria dos Fundos. Foi apresentada e explicada pelo Diretor 
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Executivo a carta Economica nº. 06/2015, elaborada pela equipe técnica da 

Agenda Assessoria.   Isto posto, acordaram os Conselheiros que as aplicações 

permanecerão nas devidas aplicações até nova orientação econômica, por parte 

da Assessoria Econômica do Serraprev. 3) Nomeação de novos membros para 

o COMIN – Comitê de Investimentos do Serraprev: Foi apresentado pelo 

Presidente do Conselho as fichas dos inscritos para este Comitê para  o triênio 

de 2015 a 2018. Foram analisados os seguintes documentos apresentados de 

candidatos a novos membros do comin, que terão mandato 2015/2018, por 

ordem alfabética: Delson Valério Neves Junior, Dídimo Azevedo Paula, 

Felisberto Pereira da Cruz, Helio Pereira, Mirian de Oliveira e Valdeci Pereira 

de Lima.  Após eleição entre os conselheiros ficaram como Titulares os 

seguintes em ordem alfabética: Delson Valério Neves Junior, Felisberto Pereira 

da Cruz, Helio Pereira, Mirian de Oliveira e Valdeci Pereira de Lima. Ficou 

como suplente Dídimo Azevedo Paula. Estes nomes serão levados a 

conhecimento do Senhor Prefeito para a Expedição do decreto de nomeação. 

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. 

 


