
EVENTO: 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA: 09/10/2020 – 08h00m
LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, as oito horas,  reuniram-se os
servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Alex Campos Fernandes 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 setembro de 2020; e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do
servidor  Dídimo  Paula  Azevedo,  por  motivo  de  viagem.  Iniciada  a  reunião  o  presidente  do
COMIN  saudou  todos  os  presentes  e  antes  de  discutir  a  pauta,  incluiu  na  reunião,  por
videoconferência,  os sócios  e consultores  da empresa Grid Investimentos,  senhores  Gustavo
Trancoso e Gustavo Pereira para apresentarem a empresa e o capital que está sob sua gestão
aos membros do COMIN com objetivo de realizar negócios com o RPPS de Tangará da Serra,
passando para a pauta:  1)  apresentou a planilha detalhada das  alocações  do patrimônio do
SerraPrev e suas  respectivas  rentabilidades  no mês de setembro/2020,  constatou-se que no
geral houve uma diminuição do patrimônio do instituto, atingindo o valor de R$ 126.770.342,81
(Cento e vinte e seis  milhões, setecentos e setenta mil,  trezentos e quarenta e dois reais e
oitenta e um centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R$ 1.997.809,76 (Um milhão,
novecentos e noventa e sete mil e oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que
neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 13.193.982,53 (Treze milhões, cento e
noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), contra uma
rentabilidade  negativa  de  R$  12.203.248,87  (Doze  milhões,  duzentos  e  três  mil,  duzentos  e
quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), restando um saldo positivo de R$ 990.733,66
(Novecentos e noventa mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), muito
abaixo da rentabilidade apresentada no mês anterior, por conta da instabilidade do mercado
financeiro,  incertezas fiscais  e a desvalorização da nossa moeda nacional  frente ao dólar.  2)
Dando sequência à reunião, o Presidente do COMIN sugeriu não mais realizar a aplicação de R$
166.645,40 (Cento e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)
oriundo de resgate pelo vencimento do prazo de vigência do fundo PREV TP IPCA III do Banco do
Brasil, no fundo de renda fixa IDKA2 no próprio Banco do Brasil, e sim no fundo de renda variável
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO como já havia sido decidido na reunião do
dia  14/08/2020,  situação  que foi  discutida e  aceito  por  todos  os  presentes.  Foi  discutido e
decidido por todos que não será realizado os regates dos recursos dos fundos IMAB sugeridos na
reunião anterior, em razão da desvalorização das cotas no mês de setembro, e assim evitar a
realização de algum prejuízo com o resgate precoce destes recursos, ficando mantido todas as
aplicações nos fundos IMAB; Foi discutido e decidido por todos que fica autorizado a Gestora do
RPPS  de  Tangará  da  Serra  a  realizar  aplicação  da  sobra  das  despesas  administravas  que
encontram-se em conta corrente na Caixa da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de
reais) no Fundo BDR NIVEL I, o saldo da conta do FAPEN e o saldo remanescente, aplicar ambos,
no  Fundo  IDKA2  da  Caixa  Econômica.  Por  fim  ficou  autorizado  também  que  a  sobra
administrativa do mês de outubro seja aplicado no Fundo S&P500 do Banco Itaú.  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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