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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

02-08-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze 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. Aberta a reunião a Presidente do 

Conselho Mara Boligon agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da 

reunião, qual seja: pauta:  1) balancete do mês de junho de 2016; 2) 

aplicações financeiras; 3) Projeto de Construção da Sede do SERRAPREV 

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 junho 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 junho passaram a ser de R$. 46.401.571,89, sendo o 

valor de R$. 25.185,99 em contas movimentos e o valor de R$. 46.376.385,90 em contas 

aplicações.  Observa-se que houve nos seis meses financeiros um acréscimo de R$. 

7.957.813,87. O Balancete de JUNHO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JUNHO/2016: 

Analisando as aplicações financeiras do período em estudo,  através de planilhas apresentada 

pela Presidente do Conselho, verifica-se que no mês de JUNHO as rendas auferiram um 

resultado positivo de R$. 484.263,62 e um resultado insatisfatório de R$. 7,80, resultando 
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num rendimento líquido de R$. 484.255,82, as rendas de aplicações no exercício já somam a 

casa de R$. 2.881.164,14, o que contribui muito para o alcance da meta financeira atuarial do 

exercício.  AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) Projeto de Construção da Sede 

do SERRAPREV. A presidente do Conselho informa aos conselheiros que o projeto da 

construção da sede do SERRAPREV teve que ser encaminhado à AMM para algumas 

alterações exigidas pelo Departamento de Desenvolvimento Urbano do município e em dez 

dias estará de volta para aprovação e encaminhamento à licitação. Nada mais a tratar a 

reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim Mara Lúcia Boligon 

Medeiros e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do 

Instituto. 

 


