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EVENTO: 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 13/11/2020 – 08h00m 

LOCAL:   Sala de Reunião do Serraprev 

 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as oito horas, reuniram-se os 
servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Dídimo Paula Azevedo, 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 outubro de 2020; e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a 
ausência do servidor Elio Pereira, devido estar em serviço externo. Iniciada a reunião o 
presidente do COMIN saudou todos os presentes, e antes de discutir a pauta, incluiu na reunião, 
por videoconferência o Economista e Consultor Ronaldo Borges da Fonseca ligado a empresa 
Agenda Assessoria que presta consultoria ao Serraprev para fazer uma breve explanação sobre o 
cenário econômico atual, disse que ainda é difícil projetar uma situação melhor para o país, 
tendo em vista que as contas públicas estão altas, ou seja, o Governo encontra-se endividado 
por conta da política de juros que está ligada a inflação e o Banco Central diminuiu a taxa de 
juros, complementou ainda que as eleições municipais, uma possível segunda onda da COVID 19, 
e a resistência do Governo para realizar outras Reformas, são fatores que contribuem para a 
instabilidade econômica. Disse também que algumas das alternativas para amenizar esse 
período seria a diminuição da dívida pública e ter disponível a vacina contra a COVID 19. Já com 
relação a elaboração da Política de Investimento de 2021, foi sugerido aumentar os limites de 
fundos de infraestrutura como o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC; Fundos 
de Investimentos no Exterior – BDRs; Fundos de Debêntures; e Fundos imobiliários com pelo 
menos três empreendimentos (hotel, shopping e portos). Para finalizar sua fala, foi dito que se a 
taxa da meta atuarial deste exercício atingir IPCA+4,60% ainda tem a possibilidade de aumentar 
o limite dos IMABs 5+ e dos títulos públicos, passando para pauta: 1) apresentou a planilha 
detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de 
novembro/2020, observou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 
127.661.503,72 (Cento e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e três 
reais e setenta e dois centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R$ 278.671,74 
(duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), 
sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 13.350.560,06 (treze 
milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta reais e seis centavos), contra uma 
rentabilidade negativa de R$ 12.638.498,14 (doze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), restando um saldo positivo de R$ 
712.061,92 (setecentos e doze mil, sessenta e um reais e noventa e dois centavos), muito abaixo 
da rentabilidade apresentada no mês anterior, ainda por conta de tudo que economista Ronaldo 
explanou. 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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