
EVENTO: 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 15/05/2020 – 13h30m
LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev

Aos quinze dias do mês de maio dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, teve início a
reunião,  reuniram-se os servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Elio
Pereira, Dídio Paula Azevedo, 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: 1) Análise
das aplicações e os resultados de abril de 2020; 2) Análise e credenciamento das instituições que
já possuem aplicações do Serraprev, 3) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do
servidor Elton da Silva. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes,
passando para pauta: 1) apresentou planilha detalhado a alocação do patrimônio de Serraprev e
suas  respectivas  rentabilidades,  no  mês  de  Abril  não  houve  volatilidade  quanto  aos
investimentos, exceto o fundo RFIDC – Banco Rural que teve rentabilidade negativa de 0,1800,%,
fechando o mês com uma rentabilidade positiva de R$ 2.059.036,48. Depois de analisados os
resultados,  ficou  decidido  por  unanimidade  pela  manutenção  das  aplicações  e  não  fazer
qualquer  tipo  de  resgate  para  evitar  a  contabilização  do resultado  negativo  como  prejuízo,
devendo ser aplicado o saldo da receita mensal 70% no fundo BDR NÍVEL I e 30% no fundo
BRASIL IBOVESPA, ambos da Caixa Econômica Federal.  2) Após análise de toda documentação
encaminhada via e-mail em conformidade com edital nº 001/2020 por: BBDTVM – BB GESTÃO
DE RECURSOS – DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ 30822936000169,
ITAÚ  UNIBANCO  –  GESTOR  E  ADMINISTRADOR  DE  TÍTULOS  E  VALORES  MOBILIÁRIOS,  CNPJ
60701190000104,  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  –  GESTOR  E  ADMINISTRADOR  DE  TÍTULOS  E
VALORES  MOBILIÁRIOS,  CNPJ  00360305000104,  BANCO  COOPERATIVO  SICREDI  S.A.  –
ADMINISTRADOR  DE  TÍTULOS  E  VALORES  MOBILIÁRIOS,  CNPJ  01181521000155,
CONFEDERAÇÃO  DAS  COOPERATIVAS  DO  SICREDI  –  GESTOR  DE  TÍTULOS  E  VALORES
MOBILIÁRIOS,  CNPJ  03795072000160,  os  membros  do  comitê  votam  por  unanimidade  pela
renovação  do  credenciamento  das  Administradoras  e  Gestoras  acima,  podendo  manter  e
receber novos recursos para investimentos.  3)  Na oportunidade foi  analisado o fundo CAIXA
ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP – CNPJ 08.070.841/0001-87, em conformidade com a
legislação vigente, especialmente a Portaria 519/2011, e Edital de Credenciamento nº 001/2020.
Na busca da diversificação da carteira de investimento também foi aceito por unanimidade o
credenciamento do fundo para investimento futuro. Nada mais havendo a descrever eu _____
 Alex Campos Fernandes, que secretariei  ad hoc, lavrei a presente ata que será enviada por e-
mail à todos os membros do COMIN  e publicada.
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