Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
09-06-2015
MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
TANGARÁ DA SERRA /MT
SERRAPREV

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às treze horas, estiveram
reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, situada na Avenida Brasil, n°
2.350-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, conforme lista de presença
anexa a esta ata. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira,
Diretor Executivo do Serraprev. Aberta a reunião pelo presidente apresentou a
seguinte PAUTA DA REUNIÃO: 1) Balancetes do mês de abril 2015; 2)
aplicações financeiras; aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Sr. José
Sampaio da Silva, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancete do
mês de abril de 2015: Passado o balancete para a Conselheira Maria Dalva,
esta fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto e demonstrou
que no balancete financeiro o saldo disponível que passaram no final de 2014 de
R$. 28.886.821,46, sendo o valor de R$. 13.827,40 em conta movimento e R$.
28.872.994,06 em contas aplicação passaram a ser em 30 de abril de R$.
32.953.992,78, sendo o valor de R$. 160.917,62 em conta movimento e R$.
32.793.075,16 em contas aplicação. Em comparação com saldo final de 2014,

percebe-se que houve um crescimento financeiro de R$. 4.067.171,32 o que
equivale a um crescimento médio mensal de R$. 1.016.792,83, crescimento esse
considerado muito bom pelos Conselheiros presentes. O Balancete foi
APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2)
aplicações financeiras: Analisando as aplicações financeiras do período, e
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verificando as transferências ocorridas entre fundos IRFM1 para IMA B 5+,
autorizados em reuniões anteriores no mês de maio, confirmou-se no momento
que o fundo mais rentável foi o fundo atrelado ao indexador IMA B5+.
Verificou-se uma rentabilidade satisfatória no mês de abril de R$. 437.654,16 e
com as movimentações acima descritas em maio, mesmo faltando apurar
algumas instituições financeiras até a data desta reunião, observou que no mês
de maio a rentabilidade satisfatória passou para R$. 650.626,82. Tais valores
demonstrou que no mês de abril houve uma média de índice percentual de
1,33%, e no mês de maio, mesmo faltando apurar alguns extratos, a média do
índice percentual passou para 1,90%. Com isto verifica-se que até o momento as
transferências

autorizadas

anteriormente

vêm

encontrando

resultados

satisfatórios, mês devem ficar em observação, pois o índice IMA B5+ é um
índice muito volátil. Verifica-se conforme planilha apresentada aos conselheiros
que o maior volume aplicado está no Banco do Brasil, e a segunda maior
aplicação está na CEF. O Instituto possui ainda aplicações no Banco Sicredi,
Bradesco, e Rural (Petra). 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.

