
EVENTO: 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 14/08/2020 – 08h00m
LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev

Aos quatorze dias do mês de agosto dois mil e vinte, as oito horas,  reuniram-se os servidores
Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Dídimo Paula Azevedo 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  Executiva  do  SerraPrev  Laura  Pereira,  conforme  lista  de
presença em anexo. Para deliberar a seguinte pauta: 1) Análise das aplicações e os resultados de
julho de 2020; e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do servidor Alex Campos
Fernandes,  devido  sua  participação  em  sessão  pública  de  licitação.  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
julho/2020,  observou-se  que  no  geral  o  patrimônio  do  instituto  alcançou  o  patamar  de  R$
126.087.060,13 (Cento e vinte e seis milhões, oitenta e sete mil, sessenta reais e treze centavos)
com uma rentabilidade mensal de R$ 3.786.536,12 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil,
quinhentos  e  trinta  e  seis  reais  e  doze  centavos),  sendo  que  neste  exercício  acumula  uma
rentabilidade positiva de R$ 11.848.957,98 (onze milhões,  oitocentos  e quarenta e oito mil,
novecentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  noventa  e  oito  centavos),  contra  uma  rentabilidade
negativa de R$ 8.521.244,74 (oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e setenta e quatro centavos), restando um saldo positivo de R$ 3.327.713,24 (três
milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), o que
confirma o início da recuperação do mercado financeiro no período, conforme já havia sinalizado
no mês anterior. 2) O Presidente do COMIN apresentou o Portfólio de Investimento 7/2020,
onde  verificou-se  que  a  meta  atuarial  para  o  mês  de  julho  era  alcançar  uma rentabilidade
acumulada  de  3,85%  (três  inteiros  e  oitenta  e  cinco  centésimos  percentuais),  contudo  foi
alcançado 2,92% (dois inteiros e noventa e dois centésimos percentuais), ou seja, ficando apenas
-0,93% (zero vírgula noventa e três centésimos percentuais) abaixo da meta atuarial para o mês,
mas  que  provavelmente  será  alcançado  no  fechamento  do  mês  de  agosto.  Seguindo  em
assuntos  diversos,  a  Diretora  Executiva  do  SerraPrev  repassou  ao  COMIN  o  e-mail  que
encaminhou ao  Fundo RFIDC – Banco Rural questionando a  rentabilidade negativa do mês de
julho/2020 que alcançou o percentual de -8,74% (oito inteiros e setenta e quatro centésimos
percentuais negativos), que representa o valor de  R$ 12.343,10 (doze mil, trezentos e quarenta
e três reais e dez centavos), em resposta a administradora do fundo FINAXIS informou via e-mail
que  “o  fundo  foi  impactado  negativamente  por  um  acréscimo  na  provisão  de  contingência
judicial”.  Dando seguimento na reunião, foi sugerido por todos os presentes que a  sobra das
despesas administrativas (Alçada do Gestor) deverá continuar sendo aplicada nos fundos BDR
NÍVEL I e BRASIL IBOVESPA, ambos da Caixa Econômica Federal. Por fim, a Diretora do SerraPrev
informou que o Banco do Brasil comunicou por e-mail que a partir 17/08/2020 estaria disponível
e resgatado em conta corrente o crédito de Cupom e Principal RPPS no valor de R$ 167.150,00
(cento e sessenta e sete mil, cento e cinquenta reais),  referente o fundo  BB Prev TP IPCA III,
situação que foi discutida e sugerido por todos os presentes que os valores disponíveis deverão
ser aplicados no fundo de renda variável  BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO,
devidamente credenciado.  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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