
 
 

Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV 
 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

04-07-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, 

estiveram reunidos na sala da Mulher, situada no Prédio da Prefeitura 

Municipal, 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, nomeados pelo decreto nº. 023 de 27 de janeiro de 2016, 

conforme lista de presença anexa a esta ata. Presentes ainda à reunião o Sr. 

Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev, e a Senhora Eunice 

de Fátima Cavalari de Morais, como convidada. 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 maio de 2016; 2) aplicações 

financeiras; 3) diversos. Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do primeiro 

assunto: 1) balancete do mês de maio de 2016 - A Presidente Mara fez uma 

explicação geral das receitas e despesas do Instituto do balancete do mês de maio em análise 

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 maio passaram 

a ser de R$. 45.139.560,32, sendo o valor de R$. 25.442,03 em contas movimentos e o valor 

de R$. 45.114.118,29 em contas aplicações.  Observa-se que houve nos seis meses financeiros 

um acréscimo de R$. 6.695.802,30 o que é um valor otimista pelo Diretor Executivo, e se 

persistir essa media, a meta atuarial será atingida facilmente. Tal elevação deve-se também 

que o mercado financeiro vem respondendo considerável, e as aplicações estão rendendo 

positivamente. A Conselheira Joanete indagou se houve aumento da folha de pagamento de 
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Auxilio doença, face ao volume de atestado que vem adentrando ao departamento de Pessoal.  

O Balancete de MAIO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros 

presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO/2016: Analisando as 

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

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

308.193,02 e um resultado insatisfatório de R$. 21.642,14, resultando numa aplicação líquida 

de R$. 286.550,88.  Explicou o Diretor Executivo que as rendas de aplicações no exercício 

estão satisfatórias e já somam a casa de R$. 2.396.908,29 o que contribui muito para o alcance 

da meta financeira atuarial do exercício.  AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) 

Diversos. Entre os assuntos diversos o diretor expôs que: a) censo dos servidores: já foi 

licitado e contratado e inicia-se em agosto. Está na fase de orientação aos servidores para 

munirem-se dos documentos necessários para prestar as informações devidas. b) Construção 

da sede; o Diretor falou que já recebeu a ART do projeto, e estava só aguardando o projeto 

chegar da AMM para proceder a alteração orçamentária para abertura e autorização de 

dotação orçamentária e posteriormente encaminhá-lo para Licitação. C) Congresso de RPPs: o 

Diretor expôs que esteve participando de um congresso de RPPs, ocorrido na cidade de Foz 

de Iguaçu-PR, onde foi muito proveitoso tanto no tocante a atualização de conhecimentos 

para o dia a dia administrativo do Instituto, como preparatório para possíveis mudanças que 

possa ocorrer com a reforma previdenciária proposta pelo Governo federal, entre diversos 

benefícios poderão sofrer alterações, tais como: regras de pensão, aposentadorias especiais, 

desvinculação do Salário Mínimo, alterações de idade mínima, aposentadoria por invalidez, 

especial de professor, entre outros assuntos. D) a Conselheira Joanete, representante do 

SSERP,  explicou que foi questionada pelo Presidente daquele Órgão sobre a desvinculação 

do mesmo do Conselho. O Diretor Executivo explicou que no inicio do exercício recebeu o 

oficio do SSERP assinado pelo Presidente indicado a Conselheira Joanete para ser 

representante do Sindicato, conforme cópia que iria repassar no email de todos, para 

confirmação. 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. 
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