
EVENTO: 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 12/06/2020 – 13h30m
LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev

Aos doze dias do mês de junho dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, teve início a
reunião,  reuniram-se os servidores  Elton da Silva,  Delson Valério  Neves Junior,  Elio Pereira,
Dídimo 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 maio de 2020; 2) Análise da Política de Investimento; 3) Análise do
mercado  Financeiro  e  Discutir  Estratégias  de  Alocação.  4)  Diversos.  Na  oportunidade  foi
justificada a ausência do servidor Alex Campos Fernandes. Iniciada a reunião o presidente do
COMIN saudou todos os presentes, passando para pauta: 1) apresentou a planilha detalhada das
alocações  do  patrimônio  do  Serraprev  e  suas  respectivas  rentabilidades  no  mês  de  maio,
observou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 116.930.767,42
(Cento  e  dezesseis  milhões,  novecentos  e  trinta  mil,  setecentos  e  sessenta  e  sete  reais  e
quarenta e dois centavos),  com uma rentabilidade mensal de R$ 2.171.989,46 (dois milhões,
cento e sente e um mil e novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo
que neste  exercício  acumula  uma rentabilidade  positiva de R$ 5.459.184,20 (Cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), contra
uma rentabilidade negativa de R$ 8.508.601,05 (Oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos
e um reais e cinco centavos),  restando um saldo negativo de R$ 3.049.416,85 (Três milhões,
quarenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), que é um ótimo
resultado para o período. 2) O Presidente relatou que por mais que estejamos passando pelo
período de pandemia, várias aplicações, levando em conta seus rendimentos positivos, estão
bem próximas ou já ultrapassaram a estratégia de alocação de ativos, desse modo, todos os
presentes optaram por realizar algumas alterações na política de investimento, especificamente,
com  relação  ao  “alvo” da  estratégia  de  alocação  conforme  a  Resolução  nº  3922/2010  e
4695/2018, que passará a vigorar com os seguintes percentuais: com relação a renda fixa, art.
7º, inciso I, alínea “b”, alvo de 50% para limite de 100%; art. 7º, inciso III, alínea “a”, alvo de
18,80% para o limite de 60%; art. 7º, inciso IV, alínea “a”, alvo de 5% para o limite de 40%; art.
7º, inciso VII,  alínea “a”,  alvo de 0,20% para o limite de 5%, subtotalizando 74% (Setenta e
quatro por cento) de todo o patrimônio, com relação a  renda variável, art. 8º, inciso I, alínea
“a”, alvo de 6% para limite de 10%; art. 8º, inciso II, alínea “a”, alvo de 10% para limite de 20%;
art. 8º, inciso III, alvo de 5% para limite de 10%, subtotalizando 21% (Vinte e um por cento) de
todo o patrimônio, com relação a Fundos de Investimento Renda Variável no Exterior, art. 9º,
inciso III, alínea “a”, alvo de 5% para o limite de 10%,  subtotalizando 5% (Cinco por cento) de
todo o patrimônio e ao final totalizando 100% (Cem por cento)  de todo o patrimônio a ser
aplicado,  entendendo  que  esta  alteração  visa  buscar  uma melhorar  relação  risco  x  retorno
através das aplicações realizadas pelo instituto. 3) Analisando a planilha de acompanhamento
mensal das aplicações do instituto, observa-se, também, que a partir do mês de abril o mercado
voltou a reagir em meio a pandemia do Covid-19, levando em consideração que o mês de março
foi o período em que o mercado de ações teve quedas significativas inclusive na bolsa de valores
brasileira,  o que fez com que neste período sofrêssemos uma rentabilidade insatisfatória do
nosso  patrimônio  aplicado,  totalizando  uma  rentabilidade  negativa  de  8.508.067,58  (Oito
milhões, quinhentos e oito mil, sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), fazendo com
que o nosso patrimônio diminuísse para R$ 110.575.495,15 (Cento e dez milhões, quinhentos e
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setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), no mês de março.
Ao final da análise foi decidido por todos os presentes que se mantenha todas as aplicações da
forma como está, pelo menos até passar esse período de  incertezas e de riscos elevados em
razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia e mercado financeiro. 4) Seguindo para
o  último  item  da  pauta  o  Presidente  levantou  a  possibilidade  de  membros  do  Comitê  de
Investimentos participar da próxima assembleia do Fundo FIDC – Banco Rural, por se tratar de
um fundo estressado e fechado para aplicações e resgates, devido a liquidação do Banco Rural, e
que  vem  acumulando  rentabilidade  negativa  aos  longos  dos  anos,  no  intuito  de  negociar
diretamente  com  a  administrador  e  gestor  do  fundo  a  fim  de  conseguir  o  resgaste  do
investimento restante. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva,  secretário  do
COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail a todos os membros do COMIN  e
publicada.
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