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EVENTO: 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 02/07/2021 – 08h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do SERRAPREV 

 
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas, reuniram-
se os servidores Elton da Silva, Alex Campos Fernandes, 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 junho de 2021; 
e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do servidor Elio Pereira, por 
realizar trabalho externo ao perímetro do município. 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 maio/2021, constatou-se que no geral o patrimônio 
do instituto alcançou o patamar de R$ 147.154.105,97 (cento e quarenta e sete milhões, 
cento e cinquenta e quatro mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos) com uma 
rentabilidade positiva mensal de R$ 1.414.079,96 (um milhão, quatrocentos e quatorze 
mil, setenta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo que neste exercício acumula 
uma rentabilidade positiva de R$ 5.108.482,33 (cinco milhões, cento e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), contra uma rentabilidade 
negativa de R$ 2.461.506,05 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, 
quinhentos e seis e cinco centavos), restando um saldo positivo de R$ 2.646.976,28 
(dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte 
e oito centavos), sendo um resultado empolgante para o período, o que confirma a 
reação positiva do mercado financeiro demonstrada na última análise, considerando que 
no mês de abril houve uma rentabilidade positiva de 14,53 % em relação a rentabilidade 
negativa do mês de março, e que neste mês houve um aumento de mais 116,45 % de 
rentabilidade positiva. Seguindo a pauta nos assuntos diversos, o Presidente informou 
que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, ao analisar os atos de 
gestão decorrentes do investimento no Rural Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios com recursos previdenciários em 23/07/2013, aplicou multa aos ex-gestores 
do SERRAPREV e pelo fato do fundo estar paralisado, o COMIN e o SERRAPREV vem 
tentando buscar informações junto aos gestores do fundo, para eles se credenciar ao 
SERRAPREV, mas há certa dificuldade no fornecimento dessas informações e em 
decorrência disso os ex-diretores do instituto previdenciário vem sendo penalizados pelo 
TCE MT com multa todas as vezes que ocorre auditoria de conformidade. 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. 
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