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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

04-12-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 que agradeceu a presença de todos, e  apresentou a seguinte 

PAUTA DA REUNIÃO: 1) Balancete do mês de outubro 2015; 2) aplicações financeiras 

até o mês de novembro; 3) eleições de conselheiros para 2016/17.  Ante a apresentação da 

pauta pelo Presidente do Conselho, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancete do 

mês de outubro de 2015: Passado o balancete para a Conselheira Mara 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 aplicações, passando a ser em 

31 de outubro de R$. 35.416.379,27, sendo o valor de R$. 149.789,92 em conta movimento e 

R$. 35.266.589,35 em contas aplicações. Em comparação com o mês anterior no valor de R$. 

R$. 33.957.832,76 verifica-se que houve um acréscimo de R$. 1.458.546,51.   A Conselheira 

Mara fez a explicação e análise da arrecadação rubrica por rubrica de arrecadação e constatou 

que a arrecadação já apresentou um superávit da receita arrecadada sobre a receita orçada para 

2015. Sobre a receita orçada de R$. 14.715.020,69 verifica-se uma receita arrecadada de R$. 

16.011.949,51, ou seja, um superávit de R$. 1.296.928,82. Contudo ainda persiste uma 

preocupação com o valor a ser atingido como meta atuarial para o exercício. O Balancete foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) aplicações 

financeiras do mês de novembro: Analisando as aplicações financeiras do período, verifica-

se que no mês de novembro todas as carteiras de investimentos no qual o Serraprev detém 

valores foram positivas dando um rendimento líquido de R$. 391.464,21. Considerando que 
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até o mês de novembro o saldo em aplicação é de R$. 36.169.771,82, o valor obtido 

corresponde à média de 1,082%. Analisadas as planilhas financeiras apresentadas pelo Diretor 

Executivo, verificou-se que no presente exercício acumulados de janeiro a novembro houve 

um rendimento positivo de R$. 3.437245,90 contra o valor de R$. 2.444.308,32 de 

insatisfatório. Esse valor negativo influencia na meta atuarial anual.  Contudo, acordaram os 

Conselheiros que as aplicações permanecerão nas devidas aplicações até nova orientação 

econômica, por parte da Assessoria Econômica do Serraprev, visto que o cenário econômico 

está se mantendo estável até a data. 3) Eleições de conselheiros para o biênio 2016/17. Foi 

apresentado pelo Diretor Executivo que fora solicitado ao Chefe do Executivo a formação de 

uma comissão eleitoral para dar inicio aos trabalhos de convocação de servidores e posterior 

eleição dos membros do Conselho conforme determina a legislação vigente. Contudo como 

houve uma demora na nomeação do comitê, haverá um atraso nas eleições, e isto deverá 

resultar num pedido por parte do Diretor Executivo, para que o mandato dos atuais 

conselheiros seja estendido até a posse dos novos membros. Também informou o Diretor 

Executivo que para a escolha de representantes dos inativos (aposentados e pensionistas), 

realizará uma assembleia entre os mesmos para a indicação de seus representantes. 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. 

 


