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

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 08:00h00 (oito
horas), teve inicio a reunião, reuniram – se de forma presencial e por 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 agosto; 2 – Aplicações de
agosto; 3 – Assuntos diversos, seguindo passa a palavra a Diretora do Serraprev, Sra.
Laura Pereira, que seguindo a pauta, apresentou o balancete do mês de agosto, cujos
resultados do mês de agosto/2020, com uma receita no valor de R$ 2.474.326,70 (dois
milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta
centavos) e despesas empenhadas/liquidadas no valor de R$ 905.932,18 (novecentos e
cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), verificou-se que no mês
de agosto/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R$. 149.461.234,63
(cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e trinta
e quatro reais e sessenta e tres 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 agosto/2020, fazendo com que o patrimônio do Instituto
alcançasse o patamar de R$ 127.237.200,99 (cento e vinte e sete milhões, duzentos e
trinta e sete mil, duzentos reais e noventa e nove centavos) com uma rentabilidade
mensal negativa de R$ 337.587,49 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e
sete reais e quarenta e nove centavos).No presente exercício acumula uma rentabilidade
positiva de R$ 13.185.021,47 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil, vinte e um reais

e quarenta e sete centavos) em face de uma rentabilidade negativa de 10.196.478,05
(dez milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco
centavos), restando um saldo positivo de R$ 2.988.543,42 ( dois milhões, novecentos e
oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e tres reais e quarenta e dois centavos), teve
uma rentabilidade inferior a apresentada no mês anterior, devido a instabilidade do
mercado financeiro. Apresentou o portfólio e gráfico de Investimento de agosto/2020,
onde verificou-se que a meta atuarial ficou em -1,94% (um inteiro vírgula noventa e
quatro centésimos percentuais) abaixo da meta atuarial. Seguindo o presidente abre a
pauta para os assuntos diversos, a Diretora Executiva informou que o Comitê de
Investimento – COMIN na sua ultima reunião teve a participação do economista e
consultor Ronaldo Borges da Fonseca, da empresa Agenda Assessoria que presta
consultoria ao SERRAPREV para analisar a queda de rendimentos sofrida nos fundos
IMAB, o economista orientou que o IMAB e IMAB5+ são aplicações com muita
volatilidade em face da instabilidade do mercado financeiro. E sugeriu a retirada de parte
dos recursos do IMAB e aplicar em fundos de títulos públicos IDKA2 e IRFM1 que são
menos voláteis, até passar esse momento de instabilidade. O presidente do conselho
sugeriu seguir a decisão do Comitê de Investimento-COMIN. O conselheiro Caio Garcia,
fez uma observação referente a sugestão do economista Ronaldo para novas aplicações
em IDKA, será atrelada em qual indicador, taxa selic ou pré fixados a infração e sugere
que permaneça com os investimentos atrelados a infração, para uma eventual alta, não
perder o poder de compra. Dando seguimento na reunião, informou que a partir de
janeiro do ano de 2021, a alíquota patronal passará a ser de 17,04%. 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.

