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EVENTO: 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 29/03/2022 – 08h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do Serraprev 

 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, as oito horas, 
reuniram-se os servidores Elton da Silva, Alex Campos Fernandes, Dídimo Paula 
Azevedo, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira 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 
fevereiro de 2022; e 2) Diversos. 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 fevereiro/2022, constatou-se que no geral o 
patrimônio do instituto alcançou o patamar de R$ 159.917.767,43 (cento e cinquenta e 
nove milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
quarenta e três centavos) porém com uma rentabilidade negativa mensal de R$ 
88.577,82 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois 
centavos), acumulando no exercício uma rentabilidade positiva de R$ 1.853.591,27 (um 
milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete 
centavos), contra uma rentabilidade negativa de R$ 3.377.824,33 (três milhões, 
trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), 
computando um saldo negativo de R$ 1.524.233,06 (um milhão, quinhentos e vinte e 
quatro mil, duzentos e trinta e três reais e seis centavos). Seguindo a pauta nos 
assuntos diversos, o Presidente informou que depois de várias tentativas de contato 
com a FINAXIS administradora do Rural Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, 
foi recebido um e-mail dizendo que pelo fato do Fundo FIDC PREMIUM estar em 
liquidação, a administradora não está efetuando credenciamento ou atualização do 
fundo. Em seguida foi analisado para fins de credenciamento a documentação das 
instituições financeiras BRADESCO S/A CNPJ nº 60.746.948/0001-12 e aprovado por 
unanimidade o credenciamento da instituição financeira Bradesco S/A administradora e 
gestora, estando apta para receber recursos do Instituto Previdenciário para 
investimentos, porém sem obrigação do Instituto em fazê-lo conforme descrito no item 
3.1.7. Dando sequência na reunião os presentes ainda analisaram os fundos SICREDI 
BOLSA AMERICANA FI MULT LP – CNPJ 24.633.818/0001-00, classificado como 
multimercado, ou seja, aloca o capital financeiro tanto em renda variável, quanto renda 
fixa, tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros por meio de 
instrumentos derivativos, visando auferir rentabilidade compatível à variação do índice 
S&P 500. A taxa de administração é de 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento) 
calculado sobre o patrimônio líquido do fundo. Não há cobrança de taxa de 
performance, de ingresso ou de saída. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF – CNPJ 
44.683.378/0001-02, classificado como renda fixa, tem como objetivo proporcionar ao 
Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por 
títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA acrescido de 5%. A taxa de administração é de 0,20% a.a. 
(vinte centésimos por cento) calculado sobre o patrimônio líquido do fundo. Não há 
cobrança de taxa de performance, de ingresso ou de saída. CAIXA FI BRASIL 2024 IV 
TP RF – CNPJ 20.139.595/0001-78, classificado como renda fixa, tem como objetivo  
proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira 
composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas 
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(SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). A taxa de administração é de 0,20% a.a. 
(vinte centésimos por cento) calculado sobre o patrimônio líquido do fundo. Não há 
cobrança de taxa de performance, de ingresso ou de saída. CAIXA FI BRASIL 2030 II 
TP RF – CNPJ 19.769.046/0001-06, classificado como renda fixa, tem como objetivo  
proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira 
composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de 
Mercado ANBIMA série B - IMA-B. A taxa de administração é de 0,20% a.a. (vinte 
centésimos por cento) calculado sobre o patrimônio líquido do fundo. Não há cobrança 
de taxa de performance, de ingresso ou de saída. Após a análise dos fundos por meio 
da documentação disponibilizada no site das Instituições Financeiras e da CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como em conformidade com a Resolução CMN 
nº 3.922/2010 e suas alterações, e também no suporte realizado pela equipe econômica 
da empresa Agenda Assessoria, foi discutido e decidido por todos os presentes que os 
fundos SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULT LP; CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF; 
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF e CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF serão 
credenciados e habilitados para receber aplicações dos recursos administrados pelo 
SERRAPREV. Por fim, foi aprovado por todos os participantes a aplicação de R$ 
8.203,44 (oito mil, duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos) do resgate 
automático do fundo PREV TP IPCA III para aplicação no fundo de renda variável BB 
AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO, a aplicação da sobra da receita 
para despesa administrativa do exercício financeiro de 2021 que é de R$ 927.322,34 
(novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) 
no fundo CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF, aplicação do saldo da conta do FAPEN no 
fundo CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF e a aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) no fundo SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULT LP. 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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