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EVENTO: 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 12/11/2021 – 08h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do Serraprev 

 
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas, 
reuniram-se os servidores Elton da Silva, Alex Campos Fernandes, 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 agosto, setembro e outubro 
de 2021; e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência dos servidores Elio 
Pereira e Delson Valério Neves Junior, por estarem atendendo demandas urgentes de 
suas respectivas Secretarias. 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 agosto/2021, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o 
patamar de R$ 150.679.272,88 (cento e cinquenta milhões, seiscentos e setenta e nove 
mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) com uma rentabilidade 
negativa mensal de R$ 180.385,99 (cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais 
e noventa e nove centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade 
positiva de R$ 7.069.361,87 (sete milhões, sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e 
um reais e oitenta e sete centavos), contra uma rentabilidade negativa de R$ 
4.188.574,05 (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e cinco centavos), restando um saldo positivo de R$ 2.880.787,82 (dois milhões, 
oitocentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), a 
análise deste período é um contraste do resultado obtido no mês de julho, muito por 
conta da volta da instabilidade do mercado financeiro, houve uma diminuição do saldo 
positivo de 54,83%, alcançando uma rentabilidade acumulada de 2,04% da nossa meta 
atuarial que é de 9,44% para o mês de agosto,  fechando este período com uma 
diferença negativa da meta atuarial de 7,40%. Dando sequência na pauta o Presidente 
do COMIN apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e 
suas respectivas rentabilidades no mês de setembro/2021, constatou-se que no geral o 
patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 150.885.340,21 (cento e cinquenta 
milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e vinte e um 
centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R$ 822.826,76 (oitocentos e vinte 
e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), sendo que neste 
exercício acumula uma rentabilidade positiva de R$ 7.713.644,81 (sete milhões, 
setecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), 
contra uma rentabilidade negativa de R$ 5.655.683,75 (cinco milhões, seiscentos e 
cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta três reais e setenta e cinco centavos), 
restando um saldo positivo de R$ 2.057.961,06 (dois milhões, cinquenta e sete mil, 
novecentos e sessenta e um reais e seis centavos), apesar do cenário econômico 
nacional ainda ser afetado pelas incertezas que permeiam a retomada da economia no 
país mesmo após o avanço da vacinação, a análise apresentada mostra uma reação 
positiva do mercado financeiro, no entanto, o resultado obtido de rentabilidade 
acumulada foi de 1,49% muito a quem da nossa meta atuarial, que era de 11,20%, 
fechando este período com uma diferença negativa da meta atuarial de 9,71%. 
Seguindo a pauta o Presidente do COMIN apresentou a planilha detalhada das 
alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de 
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outubro/2021, constatou-se que no geral não tão diferente do mês anterior o patrimônio 
do instituto alcançou o patamar de R$ 150.832.203,24 (cento e cinquenta milhões, 
oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e três reais e vinte e quatro centavos) com uma 
rentabilidade negativa mensal de R$ 1.206.737,37 (um milhão, duzentos e seis mil, 
setecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), sendo que neste exercício 
acumula uma rentabilidade positiva de R$ 8.895.483,07 (oito milhões, oitocentos e 
noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sete centavos), contra uma 
rentabilidade negativa de R$ 7.221.432,62 (sete milhões, duzentos e vinte e um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), restando um saldo 
positivo de R$ 1.674.050,45 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, cinquenta 
reais e quarenta e cinco centavos), em comparação com a análise de setembro 
percebe-se os efeitos de um cenário ainda instável no mercado por conta da pandemia 
e da política brasileira, culminando na queda de 18,65% do saldo da carteira de 
investimento em relação ao saldo do anterior, tendo como resultado uma rentabilidade 
acumulada de 0,68% deixando a nossa meta atuarial ainda mais distante, qual seja, 
13,08%, fechando este período com uma diferença negativa da meta atuarial de 
12,40%. Seguindo a pauta nos assuntos diversos, o Presidente do COMIN, sugeriu 
utilizar as sobras das despesas administrativas do mês de outubro para serem aplicadas 
da seguinte maneira: 50% no índice formado por títulos públicos IMAB 5+ da Instituição 
Financeira Caixa Econômica Federal - CEF I e 50% no índice SP&500 da Instituição 
Financeira Itaú, levando em consideração uma maior possibilidade de rentabilidade nos 
próximos meses. 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. 
 

 


