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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos  trinta e um dias  do mês de  agosto  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 junho e julho; 2 – Aplicações de

julho; 3 –  Assuntos diversos, seguindo passa a palavra a Diretora do Serraprev, Sra.

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

resultados do mês de junho/2020, com uma receita no valor de R$ 2.420.481,80 (dois

milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e

despesas empenhadas/liquidadas no valor de R$ 1.049.247,47(um milhão,quarenta e

nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), verificou-se que

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

139.065.229,39 (cento e trinta e nove milhões, sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e

nove reais e trinta e nove centavos). balancete do mês de julho, cujos resultados do mês

de julho/2020, com uma receita no valor de R$ 2.362.061,04 (dois milhões, trezentos e

sessenta  e  dois  mil,  sessenta  e  um  reais  e  quatro  centavos)  e  despesas

empenhadas/liquidadas no valor de R$ 948.878,22 (novecentos e quarenta e oito mil,

oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), verificou-se que no mês de

julho/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R$. 145.393.004,82 (cento e

quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e tres mil, quatro reais e oitenta e dois

centavos)  Ato  seguinte,  o  balancete  foi  submetido  à  apreciação do Conselho sendo

aprovado à unanimidade dos conselheiros participantes. Na sequencia apresentou as

planilhas  de  investimentos,   gráfico  de  rentabilidade  acumulada  e  meta  atuarial,



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

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

126.087.060,13 (cento e vinte e seis milhões, oitenta e sete mil, sessenta reais e treze

centavos), com uma rentabilidade mensal positiva de R$  3.786.536,12 (três milhões,

setecentos  e oitenta  e  seis  mil,quinhentos  e  trinta  e seis  reais  e  doze centavos).No

presente  exercício  acumula  uma  rentabilidade  positiva  de  R$  11.848.957,98  (onze

milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e

oito centavos) em face de uma rentabilidade negativa de  8.521.244,74  (oito milhões,

quinhentos e vinte e um mil,  duzentos e quarenta e quatro reais e setenta  e quatro

centavos),  restando um saldo positivo de R$ 3.327.713,24 (três  milhões,  trezentos e

vinte e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), o que confirma o

início  da  recuperação  do  mercado  financeiro.  Apresentou  o  portfólio  e  gráfico  de

Investimento de julho/2020, onde verificou-se que a meta atuarial para o mês de julho

era  alcançar  uma rentabilidade  acumulada  de  3,85% (três  inteiros  e  oitenta  e  cinco

centésimos  percentuais),  porém  alcançando  2,92%  (dois  inteiros  e  noventa  e  dois

centésimos percentuais), ou seja, ficando apenas -0,93% (zero vírgula noventa e três

centésimos percentuais) abaixo da meta atuarial, como alguns dos ativos já estão na

curva  ascendente,  esboçam  a  perspectiva  de  recuperação nos  proximos  meses.

Seguindo o presidente abre a pauta de assuntos diversos, a Diretora Executiva, informou

o envio de e-mail  ao Fundo RFIDC – Banco Rural questionando a rentabilidade negativa

do mês de julho/2020 que alcançou o percentual de -8,74% (oito inteiros e setenta e

quatro centésimos percentuais negativos), que representa o valor de R$ 12.343,10 (doze

mil, trezentos e quarenta  e três reais e dez centavos), em resposta a administradora do

fundo FINAXIS informou via e-mail que  “o fundo foi impactado negativamente por um

acréscimo na provisão de contingência judicial”. Dando seguimento na reunião informou

que o Banco do Brasil comunicou por e-mail que a partir 17/08/2020 estaria disponível e

resgatado em conta corrente o crédito de Cupom + Principal no valor de R$ 167.150,00

(cento e sessenta e sete mil, cento e cinquenta reais), referente o fundo  BB Prev TP

IPCA III, sugerido pelo Comitê de Investimentos – COMIN, que os valores disponíveis

sejam aplicados no fundo de renda variável BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE

INVESTIMENTO.  Havendo  a  concordância  entre  os  conselheiros  participantes.   Em

seguida falou sobre Projeto de Lei Complementar nº 004, de 24 de agosto de 2020. que

altera  a  redação  do  inciso  IV  do  Art.  53  da  LC  15//2011,  especificamente  trata  da

alteração da alíquota patronal em razão do relatório de avaliação atuarial,  que no projeto



foi suprimido o Art.  2º que tratava da homologação do relatório de avaliação atuarial,

embora tenha mantido na mensagem que o escopo do projeto seria a homologação do

relatório em seu art. 2º. E também falou dos processos de aposentadoria dos servidores

com direitos  já  adquiridos,  porém,  que sofreram a ascensão funcional,  e  que  esses

processos quando analisados pelo Tribunal é mencionado a existência de impropriedade

(falta grave), dentre as falhas de conformidade documental e que já ocorreram vários

apontamentos  pelo  Tribunal  de  Contas  ao   Instituto,  inclusive  apontamentos  com

sugestão de aplicação de multas ao gestor.  E  salientou que a regularização dessas

impropriedades  é  feita  pelo  Ente,  através  do  Departamento  de  Pessoal/RH,  pela

expedição de certidão de vida funcional dos servidores em vias de se aposentar, sendo

necessário  fazer o reenquadramento mediante revogação/anulação das portarias que

concederam ascensão e edição de novas portarias corretoras dos atos administrativos

revogados/anulados. O presidente do conselho sugeriu que seja feita uma divulgação

maior, orientativa aos servidores sobre o assunto. O Presidente solicitou a constatação

nesta  ATA , de algumas consignações feitas pelo conselheiro Caio, na data de 27 de

julho de 2020, enviadas  para o  e-mail serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br,  sobre sua

preferência em aplicação no Fundo Itaú Momento 30 constada na ata da reunião do dia

15/07/2020, conforme segue: “gostaria que constasse a  justificativa que apresentei para

a  escolha  do  fundo  do  Itaú  AÇÕES  MOMENTO  30.  Primeiro,  todos  os  fundos

apresentados na reunião possuíam taxa de performance e taxa de administração, não

sendo esta cobrança exclusiva do Itaú Ações Momento 30. Segundo, ponderei que o

prazo para resgate maior em relação aos outros fundos apresentados, não seria tão

significativo, por ser um investimento de longuíssimo prazo. E por fim, ressaltei que o

fundo  mereceria  melhor  ponderação  por  ser  o  único  com postura  ativa!.  Para  tanto

sugere-se:"(…)  e consignando na presente ata o posicionamento do conselheiro Caio

Garcia  da  Silveira  que  entende  que  Fundo  Itaú  Ações  Momento  30,  seria  uma

oportunidade para aproveitar a retomada da Bovespa, pois é o único que apresenta uma

administração  ativa.”   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, Marlene Batista Pereira Rodrigues, e será encaminhada via e-mail  a

todos os participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.
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REUNIÃO DO COMPREV
Quando seg. 31 ago. 2020 08:00 – 09:00 Horário Padrão do Amazonas - Cuiabá

Informações de participação Entrar com o Google Meet

meet.google.com/guy-ddts-jxm

Participar por telefone

(US) +1 315-504-5149 (Número de identificação pessoal (PIN): 245894807)

Quem • serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br- organizador

de: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br   responder a:serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br
para:marlene@samaetga.com.br,
doni@tangaradaserra.mt.gov.br,
lenilsetga@hotmail.com,
Caio Garcia <caio@camaratga.mt.gov.br>,
oracildonascimento@gmail.com,
elaine@tangaradaserra.mt.gov.br,
Luciana Duarte Felisberto <controleinterno@camaratga.mt.gov.br>,
edirson@tangaradaserra.mt.gov.br,
leticia@tangaradaserra.mt.gov.br,
comercialpedro@hotmail.com,
estela.toledo@tangaradaserra.mt.gov.br,
jesiel@tangaradaserra.mt.gov.br,
marciabonadiotga@hotmail.com,
deboratmazzutti@gmail.com,
serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br,
senger.n@gmail.com
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