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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 9h00 (nove horas),
estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de Previdência
Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada à Rua 38, n°460-E Jardim Floriza,
nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, 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 anexa a esta ata. Registrase 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 do Conselho, Senhor Edirson José Oliveira,
apresentou a pauta como segue: 1 – Aprovação dos Balancetes de Novembro e
Dezembro, 2 – Aplicações Novembro e Dezembro, 3 – Aprovação demonstrativo de
despesas administrativas, 4 – Investimentos e Renda Variável, 5 – Agenda de reunião
para 2020. Passa a palavra para a Diretora do Serraprev, Sra. Laura Pereira, que
apresentou o Balancete do mês de Novembro de 2019, cujos resultados do mês de
Novembro/2019, com uma receita no valor de R$ 2.551.773,67 (dois milhões,
quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e sete
centavos) e despesas empenhadas e liquidadas no valor de R$ 1.898.726,28 (um
milhão, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito
centavos) verificou-se que no mês de novembro/2019 o resultado do balanço
financeiro passou a ser de R$. 129.319.769,32 (cento e vinte nove milhões, trezentos
e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos). Seguindo
apresentou o Balancete do mês de dezembro de 2019, cujos resultados do mês de
dezembro/2019, com uma receita no valor de R$ 4.304.520,54 (quatro milhões,
trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) e
despesas empenhadas de liquidadas no valor R$ 1.592.023,17 (um milhão,

quinhentos e noventa e dois mil, vinte e três reais e dezessete centavos), verificou-se
que no mês de dezembro/2019 o resultado do balanço financeiro passou a ser R$
136.125.512,11 (cento e trinta e seis milhões, cento e vinte cinco mil, quinhentos e
doze reais e onze centavos). Ato seguinte, os balancetes foram submetidos à
apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros presentes.
A aplicações do mês de novembro apresentou resultado de R$ 108.895.089,75 e as
aplicações no mês de dezembro apresentou resultado de 114.440.011,31. Na
sequência apresentou o calculo das despesas administrativas – exercício 2019,
ficando consignado que resultado apurado no exercício que tem como limite o
percentual de 2% para as despesas administrativas equivalente a R$ 1.784.736,08,
sendo realizado o percentual de 1,16% equivalente a R$ 1.419.469,99, com uma
sobra de R$ 365.266,09, sendo submetido apreciação do Conselho, sendo aprovado
o calculo por unanimidade dos conselheiros presentes. Em seguida foi apresentado
pelo diretora do SERRAPREV, a proposta de aplicação em renda, conforme decisão
do Comitê de Investimentos sendo: 1 - Resgatar R$ 3.000.000,00 do IRFM-1 e aplicar
no BDR Nivel 1, ambos administrados pela Caixa Econômica Federal; 2 – Resgatar
R$ 4.000.000,00 do Perfomance e aplicar no FI Ibovespa, ambos administrados pelo
SICREDI. Após apresentado estudo realizado pela Consultoria Econômica da
Agenda. Foi discutida as possíveis aplicações, ficando aprovado a proposta 1 e a
proposta 2 seria de resgate do Performance Banco SICREDI e aplicação em fundo de
ações da Caixa Econômica Federal. Seguindo foi tratado da agenda de reuniões
ficando decido que as reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas nas últimas
sexta-feira de cada mês, as 09:00 horas. Assim, esgotada a pauta da reunião, 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 lavra pelo presidente,
___Edirson José de Oliveira, em razão da ausência da secretária, e será
encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta sessão, e
publicada no site do Instituto.

