
 

ATA n.º 002/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SERPREV 

 

      Reunião do Comitê de Investimentos do SERPREV – Serviço de 

Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 

realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de março de 2022, às 09h00m, 

na sala de reuniões na sede do Serprev, onde compareceram os membros, 

conforme Portaria n.º 151/2018: Sr. Sr. Paulo Adriano dos Santos - 

Gestor de Investimentos qualificada pela Anbima, Sr. Carlos Domingos 

Canhassi e Claudia Tomé – Membro qualificado pela Anbima. 

      O Gestor começa apresentando o cenário de investimentos de 

janeiro e fevereiro de 2022, em que os investimentos fecharam o mês em 

janeiro com TMA de 1,06%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade 

agregada de sua carteira de 0,81%, não atingindo a Taxa de Meta 

Atuarial. O primeiro mês de 2022 obteve pequena rentabilidade positiva 

na média, mas nada que possa trazer muitas alegrias. No mês de fevereiro 

com  TMA  de 1,39%, o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua 

carteira de -0,07%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Um ano onde 

o mercado financeiro reage mais drasticamente ao sabor das notícias 

políticas, mundiais e de saúde, devemos esperar alta volatilidade e 

dificuldade em manter a rentabilidade positiva. Com a incerteza no 

longo prazo, já não bastasse alta inflação em todos os Países, pandemia 



e suas variantes, eleição presidencial no Brasil, agora temos uma 

guerra na Europa que afetará todos os mercados mundiais. Continuemos 

estudando, diversificando e torcendo por um mundo melhor. Os ativos do 

Serprev estão bem diversificados e orientamos esperar por uma 

sinalização de recuperação.  

          Nada mais havendo a tratar, a gestora encerrou a presente 

reunião, lavrando-se o presente que lida e achada conforme vai por 

todos assinada. 

 

Paulo Adriano dos Santos  

Gestor Investimentos - CPA 10 

 

 

 

 

Carlos Domingos Canhassi         

Membro do Comitê    

 

 

 

Claudia Maria Tomé 

Membro do Comitê – CPA 10                            


