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

DATA: 27/05/2022 – 08h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do Serraprev 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 

abril 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 abril2022, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o 

patamar de R$ 164.923.722,70 (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e 

três mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos) porém com uma 

rentabilidade negativa mensal de R$ 1.509.286,72 (um milhão, quinhentos e nove mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), acumulando no exercício uma 

rentabilidade positiva de R$ 7.231.828,53 (sete milhão, duzentos e trinta e um mil, 

oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), contra uma rentabilidade 

negativa de R$ 6.636.994,97 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e 

noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), computando um saldo positivo de R$ 

594.833,56 (quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e 

cinquenta e seis centavos). Seguindo a pauta nos assuntos diversos, foi discutido, 

analisado e decidido por todos que fica autorizado a Gestora do RPPS de Tangará da 

Serra aplicar o saldo financeiro da conta do FAPEN-0071001-0, no Fundo de 

Investimento Caixa Brasil 2024 e aplicar o saldo financeiro da conta das Contribuições-

69-1, em dois fundos de investimentos, R$ 1380.000,00 (um milhão e trezentos mil 

reais) no Fundo Alocação Dinâmica do Itaú e R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos 

mil reais) no Fundo Performance do SICREDI. Por fim, foi informado pela Diretora do 

SerraPrev que todas as instituições financeiras que já estavam Credenciadas em 2021, 

se recredenciaram para 2022, com exceção do Banco Bradesco que não enviou a 

documentação dentro do prazo previsto em edital. Nada mais havendo a descrever eu 
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_____ Elton da Silva, secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por 

e-mail a todos os membros do COMIN e publicada. 

 

 


