
EVENTO: 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 14/07/2020 – 08h00m
LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev

Aos quatorze dias do mês de julho dois mil e vinte, as oito horas,  reuniram-se os servidores
Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Dídimo Paula Azevedo, Heliton Luiz de
Oliveira e Alex Campos Fernandes, membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados
pelo Decreto nº 236/2018 e Decreto nº 441/2019, conforme lista de presença em anexo. Para
deliberar a seguinte pauta: 1) Análise das aplicações e os resultados de junho de 2020; 2) Análise
de Fundos do Banco do Brasil e Itaú para eventual Credenciamento 3) Readequação da Política
de Investimento de 2020; 4) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência da Diretora do
SerraPrev Laura Pereira, devido a orientação de isolamento social preventivo, por ter mantido
contato com pessoa infectada pelo novo corona vírus, contudo, não apresenta sintomas. 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 junho,  nota-se  que no geral  o  patrimônio do instituto  alcançou o
patamar  de  R$  120.963.041,36  (Cento  e  vinte  milhões,  novecentos  e  sessenta  e  três  mil,
quarenta e um reais e trinta e seis centavos) com uma rentabilidade mensal de R$ 2.590.894,56
(dois milhões, quinhentos e noventa mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos),  sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 8.047.078,76
(Oito milhões, quarenta e sete mil, setenta e oito reais e setenta e seis centavos), em face de
uma rentabilidade negativa de R$ 8.508.901,64 (Oito milhões, quinhentos e oito mil, novecentos
e  um  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  restando  um  saldo  negativo  de  R$  458.822,88
(Quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), o
que sinaliza uma recuperação do mercado financeiro no período, levando em consideração o
saldo  negativo  do  mês  anterior.  2)  O  Presidente  expôs  uma avaliação  da  empresa  Agenda
Assessoria que presta consultoria ao Serraprev, a qual  apresentou os fundos de investimentos
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, classificado como renda fixa, busca alcançar retornos
maiores  que  IPCA,  através  da  aplicação  em cotas  de  fundos  de  investimentos  com carteira
composta exclusivamente por títulos públicos federais pré fixados, pós-fixados ou indexados a
índices  de  preços  e  operações  compromissadas  lastreadas  em  títulos  públicos  federais.  No
entanto não foi  possível  analisar  seu histórico de rentabilidade, devido ser  um fundo criado
recentemente em março de 2020;  BB MULTIMERCADO ALOCAÇÃO,  classificado como renda
variável, busca superar o CDI no longo prazo, através de aplicações em recursos com carteira
diversificada em ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais nacional e internacional.
A política do fundo permite que seja aplicado no máximo 50% dos recursos em ações emitidas
por empresas brasileiras,  e BDR’s,  sem um limite mínimo de aplicação.  No máximo 15% em
ativos  vinculados  a  Direitos  Creditórios.  No  máximo 20% em ativos  negociados  no exterior.
Também não foi possível analisar seu histórico de rentabilidade, devido ser um fundo criado
recentemente  em março  de  2020  e  possui  uma taxa  de  performance  de  20% sobre  o  que
exceder o CDI em 100%; ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI, classificado como
renda variável com exposição ao CDI e ao índice S&P 500 (indicador da Standard and Poor’s Dow
Jones Indices.  O S&P 500 é considerado o principal  indicador de avaliação das  ações norte-
americanas, composto por 500 papéis negociados na NYSE – The New York Stock Exchange e
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations). A política do fundo
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estabelece que se aplique, apenas indiretamente, preponderantemente em cotas de fundos de
investimentos e ativos que tenham como principal fator de risco a variação de preço do índice
S&P 500, através de contratos futuros, sem variação cambial. A exposição ao CDI se dá por meio
de títulos públicos atrelados à taxa básica de referência do mercado financeiro. O desempenho
histórico da rentabilidade do fundo frente ao Ibovespa é de 40,06% com uma consistência de
43,61 % em um período de 03 anos; e  ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30,  classificado como renda
variável, busca retornos absolutos de longo prazo acima do Ibovespa, principal indicador da B3.
O fundo possui como característica principal encontrar oportunidades em empresas com preços
deprimidos. O prazo de cotização de resgate é D+21, sendo o crédito de resgate pago em D+23.
Portanto o fundo deve receber aplicações para longo prazo. Possui uma taxa de performance de
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. O desempenho histórico da rentabilidade do fundo
frente ao Ibovespa é de 52,08% com uma consistência de 95,74 % em um período de 03 anos. Os
presentes  ainda  analisaram  o  fundo  BB  AÇÕES  GOVERNANÇA  FUNDO  DE  INVESTIMENTO,
classificado como renda variável, tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros
que reflite o comportamento da carteira teórica do Índice de Governança Corporativa Trade
(IGC-T), divulgado pela B3. A taxa de administração é de 1,00% a.a. (um por cento) calculado
sobre o patrimônio líquido do fundo. Não há cobrança de taxa de performance, de ingresso ou
de saída. Após estudo para eventual credenciamento dos fundos analisados, 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 no suporte realizado 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 e decidido por todos os presentes que os fundos BB MULTIMERCADO ALOCAÇÃO;
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI;  e  BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE
INVESTIMENTO  seriam  credenciados  e  habilitados  para  receber  aplicações  dos  recursos
administrados  pelo  SERRAPREV.  Na sequência  ficou aprovado  por  todos  os  participantes  da
reunião a retirada de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) do ITAÚ ALOCAÇÃO
DINÂMICA RENDA FIXA e aplicar no ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI. 3) Foi
analisada e aprovada por todos os presentes a nova Política Anual de Investimento já com as
alterações propostas na reunião anterior com relação aos percentuais do “alvo” da estratégia de
alocação. 4) Seguindo para o último item da pauta o Presidente apresentou os percentuais mês a
mês  da  rentabilidade  acumulada  da  carteira  do Serraprev  frente  a  meta  atuarial,  onde  em
janeiro a rentabilidade foi de 0,40% a meta atuarial de 0,69%, uma diferença negativa para o
período de 0,29%, em fevereiro a rentabilidade foi de 0,20% a meta atuarial  de 1,42%, uma
diferença negativa para o período de 1,22%, em março a rentabilidade foi de 6,22% negativa a
meta  atuarial  de  1,97%,  uma  diferença  negativa  para  o  período  de  8,19%,  em  abril  a
rentabilidade foi de 4,34% a meta atuarial de 2,14%, uma diferença negativa para o período de
6,48%, em maio a rentabilidade foi de 2,42% a meta atuarial de 2,24%, uma diferença negativa
para o período de 4,66% e em junho a rentabilidade foi de 0,18% a meta atuarial de 2,99%, uma
diferença negativa para o período de 3,17%. Observa-se que nos períodos mencionados não foi
possível alcançar a rentabilidade mínima necessária das aplicações diante do cenário econômico
do início do ano, bem como pela pandemia do novo corona vírus que impactou a economia
mundial. 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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