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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 08:00h00 (oito 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, decreto nº 306, de 01 de setembro de 2019 e decreto nº 244, de 05

de junho de 2020, conforme lista de presença confirmada via e-mail e print da tela da reunião,

anexos 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 cumprimenta

a todos e confirma a pauta: 1 – Aprovação do balancete de Maio; 2 – Aplicações de

maio e junho; 3 – Sugestões de credenciamente-Fundos; 4 – Atualização da P.A.I; e,

5- Assuntos diversos, seguindo passa a palavra a Diretora do Serraprev, Sra. Laura

Pereira,  que  seguindo  a  pauta,  apresentou  o  balancete  do  mês  de  maio,  cujos

resultados do mês de Maio/2020, com uma receita no valor de R$ 2.452.578,56 (dois

milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e

cinquenta  e  seis  centavos)  e  despesas  empenhadas/liquidadas  no  valor  de  R$

1.296.911,81 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e onze reais e

oitenta  e  um  centavos),  verificou-se  que  no  mês  de  maio/2020  o  resultado  do

balanço financeiro passou a ser de R$. 133.740.301,26 (cento e trinta e três milhões,

setecentos  e  quarenta  mil,  trezentos  e  um  reais  e  vinte  e  seis centavos). Ato

seguinte, o balancete foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à

unanimidade dos conselheiros participantes. Na sequencia apresentou as planilhas

detalhando  a  alocação  aplicações  e  suas respectivas  rentabilidades,  no  mês  de

maio/2020, fazendo com que o patrimônio do Instituto alcançasse o patamar de  R$

116.930.767,42 (cento e dezesseis milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e

sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com uma rentabilidade mensal

positiva de R$ 2.172.272,62 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e

setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). O mês de Junho fechou com R$



120.963.041,36 (cento e vinte milhões, novecentos e sessenta mil, quarenta e um

reais e trinta e seis centavos), com uma rentabilidade mensal de R$ 2.590.844,56

(  dois  milhões quinhentos e noventa mil,  oitocentos e quarenta e quatro reais  e

cinquenta  e  seis  centavos).  No  presente  exercício  acumula  uma  rentabilidade

positiva de 8.050.078,76 (oito milhões, cinquenta mil, setenta e oito reais e setenta e

seis  centavos)  em  face  de  uma  rentabilidade  negativa  de  8.508.901,64  )(oito

milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos),

restando um saldo negativo de 458.822,88 (quatrocentos e cinquenta e oito  mil,

oitocentos  e  vinte  e  dois  reais  e  oitenta  e  oito  centavos),  o  que  sinaliza  uma

recuperação  do  mercado  financeiro  no  período,  considerando  os  resultados  dos

meses anteriores. Os fundos de investimentos sinalizam recuperação do mercado

financeiro, fechando o mês  de maio e junho com uma  rentabilidade acumulada

negativa  de  -2,42%  e  -0,18%  respectivamente,  reduzindo  a  diferenção  entre  a

rentabilidade acumulada e  meta  atuarial  de  -8,19% em março,  -6,48% em abril,

4,66%  em  maio  para  -3,17%  em  junho.  Em  seguida  foram  apresentadas  as

sugestões de credenciamentos de fundos emitidas pelo Comitê de Investimentos,

com  análise  da  Assessoria  Econômica  da  Agenda,  sendo  os  seguintes:  BB

ALOCAÇÃO ATIVA  RETORNO TOTAL,   BB MULTIMERCADO ALOCAÇÃO,  BB

AÇÕES  GOVERNANÇA  FUNDO  DE  INVESTIMENTO,  ITAÚ  PRIVATE

MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI e  ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30, e resgate

de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do Fundo Itaú Alocação

Dinâmica Renda Fixa e aplicação no fundo Itaú Private Multimercado S&P 500 BRL

FIC  FI,  sendo  o  resgate  e  aplicação  em  fundos  diferentes,  mas  na  mesma

Administradora (Instituição Financeira). Após apresentação, o presidente coloca em

discussão,  sendo  aprovado  o  credenciamento  dos  fundos  BB  MULTIMERCADO

ALOCAÇÃO,  BB  AÇÕES  GOVERNANÇA  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  e  ITAÚ

PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC F , bem como o resgate e aplicação

sugeridos  pelo  COMIN,  e  consignando  na  presente  ata  o  posicionamento  do

conselheiro Caio Garcia da Silveira que entende que Fundo Itaú Ações Momento 30,

também seria bom para aplicação, mesmo com prazo de cotização de D+21 e de

pagamento  de  resgate  D+23  e  ainda  uma taxa  de  20% de  performace  do  que

exceder 100% do Ibovespa. Logo após foi apresentada as propostas de alteração na

Política Anual de Investimentos em relação aos percentuais “alvo” da estratégia de

alocação,  sendo  analisada  e  aprovada  por  unanimidade,  devendo  ser  editada



resolução do COMPREV, nesta mesma data. Seguindo o presidente abre a pauta de

assuntos diversos,  onde foi  colocado pela Diretora Executiva que apresentou ao

Conselho  o  Relatório  Atuarial  e  informou  que  fora  oficializado  ao  Executivo

Municipal, através do Ofício nº 051/SERRAPREV, datado de 27/04/2020, para as

providências  quando a  envio  de  projeto  de  lei,  para  tem  homologar  a  avaliação

atuarial feita em MARÇO/2020, em atendimento ao disposto no inciso I do art. 1º da

Lei  Federal n.º  9.717/98 e no  caput  do art.  40 da Constituição Federal  de 1988,

definindo nova alíquota de contribuições no inciso IV do art. 53. Ficando definido que

a  Diretora  Executiva  deverá  enviar  juntamente  com a  presente  ata,  o  Relatório

Atuarial 2020, para os conselheiros, via endereço eletrônico. Em seguida a diretora

executiva apresentou relatório  sobre os percentuais  (aliquotas)  que compõem as

contribuições  patronais,  em  especial  os  percentuais  relativos  aos  benefícios

temporários e o valor da folha de benefícios temporários,  relativo aos meses de

janeiro a dezembro de 2019 e de janeiro a maio de 2020, em que demonstra deficit

em relação a folha de pagamento, 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.
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