Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
28-11-2016
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 novembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas,
estiveram reunidos na Prefeitura Municipal - sala reunião dos Conselhos, situada no Prédio da
Prefeitura Municipal, na Avenida Brasil, n° 2.351-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. Presentes ainda à
reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. Aberta a reunião a
Presidente do Conselho Mara agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Diretor
Executivo para apresentar o Prêmio recebido pelo Serraprev, concedido pela ANEPREMAssociação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios, realizada na
cidade de Vitória –ES, nos dias 7 a 9 de novembro corrente. Conforme fotos anexas. Explicou
o Diretor que o Serraprev recebeu o prêmio pela Boa Gestão e Práticas Previdenciária, e está
entre os 10 melhores RPPSs do Brasil com até 2000 segurados. O Prêmio foi apresentado ao
Sr. Prefeito e foi tema de matéria em jornal de circulação diária na Cidade de Tangará da
Serra. A Seguir a Presidente apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do
mês de outubro de 2016; 2) aplicações financeiras; 3) Política de investimentos para
2017; 4) alterações na Lei complementar 153/2011; 5) diversos. Apresentada a pauta,
inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) balancete do mês de outubro de 2016 - A
Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto do balancete do
mês de outubro 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$. 38.284.088,75 em contas aplicações em razão da movimentação do mês de
outubro passaram a ser de R$. 51.424.624,65, sendo o valor de R$. 323.859,84 em contas
movimentos e o valor de R$. 51.100.764,81 em contas aplicações. Observa-se que houve nos
dez meses financeiros um acréscimo de R$. 12.980.866,63, o que permite atingir a meta
atuarial para o exercício. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e Despesas
do mês, assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os valores recebidos a
título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassados mês a mês pelo município, conforme
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autorizações legislativas anteriores. O Diretor explicou que todos os órgãos estão repassando
nas datas oportunas os valores previdenciários, não havendo qualquer crédito previdenciário
pendente. O Balancete de OUTUBRO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos
Conselheiros

presentes.

2)

APLICAÇÕES

FINANCEIRAS

DO

MÊS

DE

OUTUBRO/2016: Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, através de
planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de OUTUBRO as rendas
auferiram um resultado positivo de R$. 235.894,84, e um resultado insatisfatório de R$.
51.857,21, resultando numa aplicação líquida de R$. 4.878.460,75. Os valores não são
satisfatórios, mas explicou o Diretor que a política econômica vivida no País e em Países que
influenciam as bolsas de valores, contribuiu para a baixa rentabilidade do mês. Conforme
boletim econômico expedido pela Assessoria do Serraprev, os fundos atrelados ao IMA-B,
foram muito insatisfatório.

Contudo, explicou o Diretor Executivo que as rendas de

aplicações no exercício contribuiu muito para o alcance da meta financeira atuarial do
exercício que era de 10,51% e já estão na casa de 11,46%. No Tocante às carteiras, verificouse que o momento é para manter as carteiras de investimentos estáveis, não havendo
necessidade de mudanças de valores entre fundos. Foi feita apenas uma transferência de Três
milhões nas contas de Investimentos no Sicredi, para adequar os índices percentuais
permitidos para aplicação naquela Entidade transferindo do IMA-B para IRFM1. AS
APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) Política Anual de investimentos-PAI para
2017; foi apresentada pelo diretor a Política anual de investimentos para 2017. O processo
contendo os anexos e textos já havia sidos disponibilizados nos emails dos Conselheiros e foi
amplamente explicado pelo Diretor Executivo. Apresentou as planilhas de investimentos
permitidos para cada tipo de fundo e rendas fixas e variáveis. Ao final a PAI/2017 foi
aprovada e todos os presentes assinaram a Resolução. 4) alterações na Lei complementar
153/2011; explicou o Diretor Executivo que tanto no Curso onde participou no Começo do
mês, como já orientado por órgãos de controle do Serraprev, que o Ideal é a criação dos
Conselhos Administrativos e Conselho fiscal do Serraprev. Seria uma forma mais ampla de
controle e fiscalização do Instituto. Tendo em vista que em janeiro de 2017 deverá ocorrer
novas eleições, foi aprovado a alteração na lei, para a Criação dos Conselhos Administrativos
e fiscal. Outra alteração a ser feita na Lei complementar 153/2011 seria a conversão do
Serraprev de Instituto para Fundo contábil, a fins de não pagar mais PASEP. Contudo este
tipo de alteração foi questionada pela cons. Maria Dalva, que explicou as razões porque o
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Serraprev foi criado como Instituto e não como fundo. Desta forma, os Conselheiros
acordaram que essa alteração merece maior estudo, não sendo aprovada no momento, ficando
para outra discussão. 5) diversos. Entre os assuntos diversos o diretor expôs que: a) censo dos
servidores: já foi finalizado mas não haverá novo levantamento de calculo atuarial no
momento, visto que o ano já se encerra e em março já começam os trabalhos para o calculo
atuarial 2017. b) Construção da sede; a Licitação está em fase de recursos por impugnação da
primeira e segunda colocada no certame. Desta feita ainda não foi finalizada. c) O Diretor
Executivo apresentou aos Conselheiros os assuntos debatidos no 16º Congresso Nacional de
Previdência promovido pela Aneprem ao qual participou nos dias 07 a 09 de novembro. Entre
a pauta debatida estão: a adesão a previdência complementar pelos Estados e Municípios, a
reforma da previdência, em que pese suas implicações nos RPPS, a sustentabilidade do RPPS
para o ajuste fiscal dos Entes Federativos, questões relevantes a serem considerados na
concessão de benefícios, informativos sobre a política econômica do País e sua implicação
nos fundos de investimentos, entre outros. d) dia de reunião: a próxima reunião que será
em dezembro, por ocasião das festas natalinas será agendada posteriormente. Nada mais
a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim Maria Dalva Specian
Chaves e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do Instituto.
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