
CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos vinte  e  oito  dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 14:00h00

(quatorze horas), teve inicio a reunião virtual, reuniram – se em videoconferência os

membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº.

187 de 06 de junho de 2018 e decreto nº 306 de 01 de setembro de 2019, conforme

lista de presença confirmada via e-mail  anexa a esta ata. Registra- se além dos membros

do conselho, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV,

designada através da Portaria nº 892 de 04 de setembro de 2019. Aberta a reunião

pelo Presidente, que passa a palavra a Diretora do Serraprev, Sra. Laura Pereira,

apresentou a pauta como segue: 1 – Aprovação dos Balancetes de Março e Abril, 2

– Aplicações de abril, 3 – Assuntos diversos. Em seguida, apresentou o Balancete do

mês de Março de 2020, cujos resultados do mês de Março/2020, com uma receita

no  valor  de  R$  2.359.872,47  (dois  milhões,  trezentos  e  cinquenta  e  nove  mil,

oitocentos  e  setenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  sete  centavos)  e  despesas

empenhadas/liquidadas  no  valor  de  R$  1.268.309,25  (um  milhão,  duzentos  e

sessenta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos), verificou-se que

no mês de Janeiro/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R$.

124.005.538,82 (cento e vinte e quatro milhões, cinco mil, quinhentos e trinta e oito

reais e oitenta e dois centavos). Balancete do mês de Abil de 2020, cujos resultados

do  mês  de  Abril,  com uma  receita  no  valor  de  R$  2.428.733,24  (dois  milhões,

quatrocentos  e  vinte  e  oito  mil,  setecentos  e  trinta  e  três  reais  e  vinte  equatro

centavos)  e  despesas empenhadas/liquidadas no valor R$  1.250.470,78 (um

milhão,  duzentos  e  cinquenta  mil,  quatrocentos  e  setenta  reais  e  setenta  e  oito

centavos), verificou-se que no mês de abril/2020 o resultado do balanço financeiro

passou a ser de R$ 128.801.711,44 (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e um

mil,  setecentos  e  onze  reais  e  quarenta  e  quatro  centavos).  Ato  seguinte,  os

balancetes  foram  submetidos  à  apreciação  do  Conselho  sendo  aprovado  à

unanimidade dos conselheiros participantes. Apresentou as planilhas detalhando a



alocação  aplicações  e  suas  respectivas  rentabilidades,  no  mês  de  marco/2020

resultou  com  saldo  de   R$  110.575.505,15.  O  mês  de  Abril  fechou  com  R$

113.670.215,26. Os fundos de investimentos tiveram uma forte desvalorização das

cotas fechando o mês  de março com uma  rentabilidade negativo de -6,22%, devido

a chegada do Corona Virus (Covid 19) no Brasil , sendo uma pandemia  mundial,

refletindo na  ecomonica do país, ocorreu uma forte  desvalorização nas cotas dos

fundo de investimentos, no entanto  a rentabilidade obteve um resultado negativo de

R$ - 7.504.754,20. Porém, no mês de abril, houve uma valorização das cotas, dos

fundos de investimentos, fechando o mês com uma rentabilidade positiva de 1,88%

gerando  resultado  positivo  de  R$  2.059.036,48.  Após  analise  dos  resultados,  e

cientes  da volatilidade do mercado financeiro  se dá em razão da movimentação

econômica  interna  e   externa.  Em  seguida  a  diretora  executiva  respondeu  a

questionamento com relação a mudança de legislação do SERRAPREV, de forma a

esclarecer  a  razão  do  veto  do  art.  6º  do  autógrafo  que  gerou  a  LC  242/2020,

seguindo  o  Presidente  do  Conselho  propos  alteração  do  Regimento  Interno  do

Comprev de forma a oficializar  a  realização de reuniões do Conselho por  vídeo

conferência, e por não haver nada mais a ser tratado, sem nenhuma manifestação

adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada

por mim, Edirson  José  de  Oliveira,  e  será  encaminhada  via  e-mail  a  todos  os

participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.

From: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br
To: righettopedro@hotmail.com, jesiel@tangaradaserra.mt.gov.br, Caio Garcia 
<caio@camaratga.mt.gov.br>, leticia@tangaradaserra.mt.gov.br, senger.n@gmail.com
, deboramazzutti@hotmail.com, Luciana Duarte Felisberto 
<controleinterno@camaratga.mt.gov.br>, oracildonascimento@gmail.com, edirson@ta
ngaradaserra.mt.gov.br, doni@tangaradaserra.mt.gov.br, marlene@samaetga.com.br, 
marciabonadiotga@hotmail.com, estela.toledo@tangaradaserra.mt.gov.br, lenilsetga@
hotmail.com, elaine@tangaradaserra.mt.gov.br, eduardotga201181@gmail.com
Cc: 
Bcc: 
Date: Wed, 27 May 2020 21:12:40 +0000
Subject: Convite: REUNIÃO COMPREV - qui. 28 mai. 2020 14:00 - 15:00 (AMT) 
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