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EVENTO: 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 11/02/2022 – 13h30m 

LOCAL:  Sala de Reunião do SERRAPREV 

 
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as treze horas e 
trinta minutos, reuniram-se os servidores Elton da Silva, Alex Campos Fernandes, 
Dídimo Paula Azevedo, Delson Valério Neves Junior 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 novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022; e 2) Diversos. Na 
oportunidade foi justificada a ausência do servidor Elio Pereira, por realizar trabalho 
externo. 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 
novembro/2021, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar 
de R$ 153.732.655,18 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) com uma rentabilidade positiva 
mensal de R$ 2.478.299,17 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e 
noventa e nove reais e dezessete centavos), acumulando no exercício uma 
rentabilidade positiva de R$ 12.395.705,82 (doze milhões, trezentos e noventa e cinco 
mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), contra uma rentabilidade 
negativa de R$ 9.066.182,96 (nove milhões, sessenta e seis mil, cento e oitenta e dois 
reais e noventa e seis centavos), computando um saldo positivo de R$ 3.329.522,86 
(três milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e  
seis centavos). Na sequência o Presidente do COMIN apresentou a planilha detalhada 
das alocações do patrimônio do SERRAPREV e suas respectivas rentabilidades no mês 
de dezembro/2021, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto diminuiu para R$ 
150.277.681,28 (cento e cinquenta milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e vinte e oito centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R$ 
1.579.430,27 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e 
vinte e sete centavos), e com uma rentabilidade positiva acumulada de R$ 
14.008.970,38 (quatorze milhões, oito mil e novecentos e setenta reais e trinta e oito 
centavos), contra uma rentabilidade negativa de R$ 9.100.017,25 (nove milhões, cem 
mil e dezessete reais e vinte e cinco centavos), fechando o exercício financeiro de 2021 
com um saldo positivo de R$ 4.908.953,13 (quatro milhões, novecentos e nove mil, 
novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos). Seguindo a pauta o Presidente do 
COMIN apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SERRARPEV 
e suas respectivas rentabilidades no mês de janeiro/2022, constatou-se que no geral o 
patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 160.635.937,51 (cento e sessenta 
milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e 
um centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R$ 1.436.015,24 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e seis mil, quinze reais e vinte e quatro centavos), acumulando 
uma rentabilidade positiva de R$ 801.794,07 (oitocentos e um mil, setecentos e noventa 
e quatro reais e sete centavos), contra uma rentabilidade negativa de R$ 2.237.809,31 
(dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e trinta e um 
centavos), iniciando o exercício financeiro com um saldo negativo de R$ 1.436.015,24 
(um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, cinqüenta reais e quarenta e cinco 
centavos). Seguindo a pauta nos assuntos diversos, o Presidente deixou agendado para 
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o dia 17/02/2022 às 14h00 na sala de reunião do SerraPrev, uma reunião conjunta entre 
o COMIN e COMPREV para apresentação, discussão, apreciação e aprovação das 
alterações feitas na Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro 
de 2022, uma vez que foi necessário realizar algumas alterações devido a edição da 
nova Resolução CMN nº 4963 de 25/11/2021 do Ministério da Economia/Banco Central 
do Brasil. Na sequência o Presidente apresentou as novas datas para realização das 
reuniões do COMIN no exercício financeiro de 2022, sendo o calendário aprovado para 
toda segunda sexta feira de cada mês às 08h00, definido da seguinte forma: 2ª Reunião 
ordinária – 11 de março; 3ª Reunião ordinária – 08 de abril; 4ª Reunião ordinária – 13 de 
maio; 5ª Reunião ordinária – 10 de junho; 6ª Reunião ordinária – 08 de julho; 7ª Reunião 
ordinária – 12 de agosto; 8ª Reunião Ordinária – 09 de setembro; 9ª Reunião Ordinária 
– 14 de outubro; 10ª Reunião de Ordinária – 11 de novembro; e 11ª Reunião de 
Ordinária – 16 de dezembro. Na próxima reunião será colocado em pauta a análise da 
documentação do Banco Bradesco para fins de credenciamento, dos documentos 
encaminhados pelo Sicredi para credenciamento de um novo fundo: Índice SP&500 da 
Instituição Financeira Sicredi e fundos da Caixa Econômica Federal - Brasil 2023 – 
Brasil 2024  IV – Brasil 2030 II. Por fim, considerando que o COMIN e o próprio 
SERRAPREV vem realizando várias tentativas, ao longo dos últimos anos, seja por e-
mail ou telefone na tentativa de buscar informações junto a administradora do Rural 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que atualmente encontra-se extinto, com 
objetivo de que a mesma volte a credenciar o fundo para que os gestores não sejam 
penalizados pelo TCE/MT com multas, todas as vezes que ocorre auditoria de 
conformidade. O Presidente informou que reunirá dois ou três membros do COMIN para 
seguir até a sede da referida administradora na cidade de Curitiba/PR a fim de 
conseguir esclarecimentos sobre a situação do fundo e trazer informações para 
solucionar o problema. 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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