
EVENTO: 1ª Reunião Extraodinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 31/01/2020 – 13h30m
LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, na
Sala de Reuniões do Instituto Municipal  de Previdência Social  dos Servidores de Tangará da
Serra, localizada na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta Cidade, reuniram-se os
servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Elton da Silva e
Heliton Luiz de Oliveira membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pelo Decreto
nº 236/2018 e Decreto nº 441/2019 e a Diretora do SerraPrev Laura Pereira, conforme lista de
presença  em  anexo.  Para  deliberar  a  seguinte  pauta  única:  1)  Avaliação  de  Fundos  de
Investimentos  realizado  pela  empresa  Agenda  Assessoria,  sendo:  CEF  BDR NÍVEL  1;  BB  BDR
NÍVEL 1; CEF BR IBOVESPA; BB FIA ATIVO IBOVESPA; SICREDI FIA e IBOVESPA. Na oportunidade
foi justificada a ausência do servidor Didimo Azevedo Paula por motivo de viagem. Iniciada a
reunião o presidente  do COMIN saudou todos os presentes e apresentou o comportamento dos
fundos de investimentos BDR do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal  que são fundos que
representam  ações  de  empresas  estrangeiras  negociadas  no  Brasil  através  de  recibos  de
depósitos de ações, demonstrando a rentabilidade acumulada entre os anos de 2015 a 2019 e
mensal de 2019 do BB BDR NÍVEL 1 e CEF BDR NÍVEL 1. Em seguida, também foi apresentado a
rentabilidade acumulada entre os anos de 2015 a 2019 e mensal de 2019 dos fundos de ações
CEF BR IBOVESPA, BB FIA ATIVO IBOVESPA, SICREDI FIA e IBOVESPA. Após estudo para eventual
credenciamento dos fundos acima mencionados, e em conformidade com a Resolução CMN nº
3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018, Portaria MPS nº 519/2011, e balizada
pela análise realizada pela equipe econômica da empresa Agenda Assessoria, mais   consultas
dos fundos de investimentos incluindo a documentação disponibilizada no site das Instituições
Financeiras e da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, foi discutido quais dos fundos de ações
de  renda  variável  seriam  credenciados  e  habilitados  para  receber  aplicações  dos  recursos
administrados pelo SERRAPREV. Na sequência ficou aprovado pelos presentes o credenciamento
e aplicação da seguinte forma: a retirada de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do IRF-M1
da Caixa e aplicação no CEF BDR NÍVEL 1, CNPJ 17.502.937/0001-68 após o credenciamento,
retirada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do Fundo Sicredi Performance FIC Renda
Fixa e aplicar no  SICREDI FIA IBOVESPA, CNPJ 06.051.151/0001-55, após o credenciamento, e
que o valor  da alçada do Gestor do Serraprev que é  a  sobra da receita mensal  poderá ser
aplicada no CEF BR IBOVESPA, CNPJ 13.058.816/0001-18. Nada mais havendo a descrever eu
_____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail à
todos os membros do COMIN  e publicada.
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