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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

05-05-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, estiveram reunidos na 

sala de reunião dos Conselhos situada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 

Brasil, n° 2.351-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, 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 e a Senhora Rosemeire Aparecida dos Reis da 

Silva, servidora da Câmara Municipal e ex-conselheira do Comprev. Aberta a reunião a 

Presidente do Conselho Mara agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da reunião, 

qual seja: pauta:  1) Balancete do mês de fevereiro e março de 2016; 2) aplicações 

financeiras; 3) Diversos.  Ante a apresentação da pauta pela Presidente do Conselho, passou-

se a discussão da primeira pauta: 1) BALANCETE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 

2016: A Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto dos 

balancetes dos dois meses de forma continua e demonstrou que no balancete financeiro o 

saldo disponível que passaram no final de 2015 de R$.   38.443.758,02, sendo o valor de R$. 

159.669,27 em conta movimento e R$. 38.284.088,75 em contas aplicações em razão da 

movimentação dos meses de fevereiro e março passaram a ser de R$. 42.205.371,56, sendo o 

valor de R$. 166.513,24 em contas movimentos e o valor de R$. 42.038.858,32 em contas 

aplicações.  O Conselheiro Wagner questionou o Diretor Executivo do Instituto sobre o 

montante das folhas de pagamentos, cujos valores foram demonstrados com anexos que 

compõem os balancetes em estudos.  Os Balancetes de FEVEREIRO E MARCO foram 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2016: Analisando as aplicações 

financeiras do período em estudo,  através de planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, 

verifica-se que no mês de fevereiro as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 

527.317,15 e um resultado insatisfatório de R$. 1.965,69, resultando numa aplicação liquida 
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de R$. 525.351,46.  Quanto ao mês de março obteve-se um rendimento positivo de R$. 

370.723,90, e R$. 2.341,47 de insatisfatório, resultando numa renda líquida de R$. 

368.382,43. Menor que o mês de fevereiro. O Diretor explicou a movimentação que serão 

feitas em alguns Fundos, já devidamente analisados pelo COMIN, após sugestões da equipe 

Econômica do Instituto ter apresentadas cartilhas econômicas explicativas. As aplicações 

foram aprovadas. 3) Diversos. Entre os assuntos diversos destacamos: a) O censo dos 

servidores já está no Setor de Licitação para a realização do certame, cuja empresa a ser 

contratada será a vencedora da licitação; b) O projeto de construção da sede do Instituto foi 

devolvido à AMM para as adequações solicitadas pela SEPLAN. 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. 

 


