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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze a partir das treze horas 

e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento sita 

na Rua Antônio Hortolani, Centro deu-se início à TERCEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO SERRAPREV, com a presença da 

Presidente do COMPREV, Diretora Executiva do SERRAPREV, Membros do 

Conselho Previdenciário e demais convidados, conforme lista de presença em anexo. 

Declarada aberta pela Presidente do COMPREV, a presente reunião possui a seguinte 

pauta.  1. Conferencia de quórum. Foi realizada pela Presidente e pela Diretora 

Executiva, sendo constatado número suficiente de membros. 2. Apresentação de 

proposta de investimento pelo Banco do Brasil S.A. A Diretora Executiva Maria Dalva 

ressalta a importância de diversificar a carteira de investimentos do SERRAPREV de 

modo a evitar que haja um monopólio de uma única instituição financeira sobre os 

recursos do fundo. Esclarece aos representantes do Banco que todos os conselheiros do 

COMPREV são servidores efetivos e destaca a presença do Sr. Magno que tem sido o 

ponto de apoio da Prefeitura Municipal junto ao Banco do Brasil. Esclarece ainda que o 

SERRAPREV tem recebido importante apoio externo para administração dos recursos 

através da Agenda Assessoria, mas que de uma forma geral falta a participação de outros 

setores da Prefeitura Municipal. Os representantes da instituição bancária apresentaram 

por meio de recurso audiovisual (data-show) proposta de investimentos através do Sr. 

Paulo Sérgio de Campos Borges, Gerente de Mercado/Governo/Explanação Fundos BB 

que contou com o esclarecimento de dúvidas dos conselheiros e demais presentes. Após a 

explanação, questionou se algum dos conselheiros possui certificação CBA-10, sendo 

esclarecido pela Diretora Maria Dalva que a mesma possui, mas que seria bastante 

vantajoso que outro conselheiro também tivesse. O Sr. Paulo Sérgio informa que o Banco 

do Brasil oferece cursos via Web para funcionários e está sendo analisada a possibilidade 

de estender esta oportunidade aos parceiros. O Sr. João Maria da Silva da Agenda 
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Assessoria reforça a importância de mais integrantes do SERRAPREV possuírem a 

certificação CBA 10 para melhor subsidiar as decisões do Conselho. O Conselheiro José 

Serafim questiona se as taxas de administração são maiores na Caixa Econômica Federal 

ou no Banco do Brasil sendo esclarecido pela Diretora Executiva que por ora só há 

conhecimento efetivo das taxa praticadas pela CEF, mas que a partir de novos 

investimentos pode haver um poder maior de barganha junto às instituições financeiras. O 

Sr. Paulo Sérgio complementa que os fundos têm rentabilidade liquida, descontada a taxa 

de administração e que fundos iguais ainda que em instituições diferentes possuem taxas 

equivalentes. O Sr. João Maria esclarece que é cobrada taxa de administração diária e 

que o valor investido pelo SERRAPREV não é utilizado pela agência bancária para 

concessão de empréstimos a outros clientes, pois a receita destes empréstimos provém do 

dinheiro aplicado pelos correntistas e finaliza informando que a Agenda Assessoria irá 

encaminhar para análise do Conselho a planilha de investimentos relativa ao exercício 

financeiro de 2012. A proposta de investimento dos recursos do SERRAPREV junto 

ao Banco do Brasil S.A foi aprovada por unanimidade. 4. Informes Gerais. A 

Diretora Executiva solicita ao conselho que seja incluída na pauta da próxima reunião 

ordinária do COMPREV a apreciação da Apreciação da Minuta da Resolução de 

Aprovação da Política de Investimentos para 2012 e do Relatório de política de 

investimentos para 2012 que serão encaminhados/elaborados pela Agenda Assessoria 

e pelo SERRAPREV. Nada mais havendo a tratar, a reunião é finalizada pela Presidente 

do COMPREV com agradecimentos à presença de todos. Eu ___, Simone da Silva 

Toniazzo de Camargo, lavrei a presente ata. 

 


