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EVENTO: 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 14/05/2021 – 08h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do Serraprev 

 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas, 
reuniram-se os servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, 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 março e abril de 2021; e 2) 
Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do servidor Alex Campos 
Fernandes, por motivo de ter sido convocado para participar de outra reunião na 
Secretaria de Coordenação e Planejamento. O Presidente do COMIN inicia a reunião 
cumprimentando e agradecendo a presença de todos, passando para pauta: 1) 
apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas 
respectivas rentabilidades no mês de março/2021, constatou-se que no geral o 
patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 142.091.867,24 (Cento e quarenta e  
dois milhões, noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro 
centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R$ 953.911,80 (novecentos e 
cinquenta e três mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos), sendo que neste 
exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 2.279.043,40 (dois milhões, 
duzentos e setenta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta centavos), contra uma 
rentabilidade negativa de R$ 2.456.789,04 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 
seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), restando um saldo 
negativo de R$ 177.745,64 (cento e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos), ainda por conta da segunda onda da pandemia do 
COVID-19. Continuando com a pauta, o Presidente apresentou a planilha detalhada das 
alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de 
abril/2021, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 
144.614.427,00 (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e quatorze mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais) com uma rentabilidade positiva mensal de R$ 
1.400.638,96 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e 
seis centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 
3.679.810,37 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e dez reais e 
trinta e sete centavos), contra uma rentabilidade negativa de R$ 2.456.917,05 (dois 
milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e cinco 
centavos), restando um saldo positivo de R$ 1.222.893,32 (um milhão, duzentos e vinte 
e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), um resultado 
satisfatório para o período o que demonstra uma reação do mercado financeiro. 
Seguindo a pauta, 2) Diversos, o Presidente passou a palavra para a Diretora do 
SerraPrev, que informou a todos os presentes que Gestores de Fundos das Instituições 
Financeiras: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicredi apresentaram 
documentação para recredenciamento dentro do prazo previsto no Edital 001/2021, e 
que o Itaú e o Sicredi encaminharam documentação para credenciamento de novos 
fundos: Fundo Itaú Ações DUNAMIS INSTITUCIONAL, SICREDI FI MULT BOLSA e 
Sicredi SulAmérica Valor FIA. Informou também que o Banco Safra, que não é 
credenciado, encaminhou documentação para análise com objetivo de credenciamento. 
Na sequência o Presidente do COMIN, sugeriu não credenciar outros fundos no 
momento e manter a carteira de investimentos do RPPS da forma como está, o que foi 
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aceito por todos os presentes. Por fim foi definido que as sobras das despesas 
administrativas poderão serem aplicadas da seguinte maneira: 30% no BDR-Nível - CEF 
I e 70% no SP&500 – Itaú. 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. 
 
 

 


