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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 18/10/2016 - 08:00 hs 

LOCAL: Sala de audiências da Sindicância 

 
Nome / Representação Lotação 
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo 

 

Serraprev 

ÉLIO PEREIRA - Presidente 
Titular 

 

Sec. Mun. de Educação e Cultura 

VALDECI PEREIRA DE LIMA 
Titular 

 

Sec. Mun. de Fazenda 

Miriam de Oliveira - Secretária 
Titular  

 

Sec. Mun. de Ind. Com. e Serviços  

Delson Valério Neves Junior  
Titular 

 

Sec. Mun. de Saúde 

Felisberto Pereira da Cruz  

Sec. Mun. de Educação 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na Sala de Audiências da 

Sindicância, sito na Avenida Brasil, 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, nesta Cidade, reuniram-se 

os membros do COMIN – Comitê de Investimentos elencados acima juntamente com Diretor 

Executivo do Serraprev, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Demonstrativo e análise das 

aplicações; 2) Análise para remanejamento dos fundos de investimentos; 3) Diversos; O Diretor 

do Serrraprev, Sr. Heliton, apresentou o informativo de rentabilidade das aplicações no Banco do 

Brasil e suas variações comparando a rentabilidade de cada fundo nos meses de agosto e setembro 

do corrente ano, passando em seguida para os demonstrativos das demais instituições: Sicredi, 

Bradesco e Caixa Econômica sendo que de modo geral todos os fundos de aplicações tiveram 

resultados satisfatórios nestes períodos em análise. Sendo constatado que o saldo de capital 

disponível em 31/10/2016 totaliza R$ 50.467.838,31 (cinquenta milhões, quatrocentos e sessenta 

e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos). Deste total 51,64% estão 

aplicados no Banco do Brasil, 28% na Caixa Econômica Federal, 15,80% no Sicredi, 4,20% no 

Bradesco e 0,36% no Banco Rural, tudo em conformidade com a Politica Anual de Investimento.  

Foi apresentada ainda a tabela de previsão de disponibilidade da Meta atuarial, sendo notória a 

superação da meta até apresente data em decorrência dos resultados satisfatórios nas aplicações. 

Foi decido por unanimidade entre os membro o resgate de R$ 2.000.000,00 no Fundo IKDA2 na 

Caixa Econômica devendo ser aplicados no fundo IMAB no Banco Bradesco e um resgate de R$ 

4.808.000,00 no Fundo IKDA2 no Banco do Brasil devendo ser aplicados no fundo IMAB no 

Sicredi 3) Diversos: Em seguida os membros receberam também a planilha do cálculo das 

despesas administrativas do Serraprev – Exercício 2016. Os membros do comitê receberam ainda 

informações acerca do Processo de Licitação para construção da sede do Instituto de Previdência 

e de que o primeiro edital foi impugnado por motivo de divergências na tabela Sinapi, a qual 

constava no projeto como sendo do mês de abril quando deveria ser do mês de agosto. Sendo 

assim, o projeto foi encaminhado à Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM para 
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atualização. O Diretor informou ainda acerca da finalização do Relatório do Censo 

Previdenciário. Oportunamente, regista-se na presente ata a Certificação do Membro Delson 

(CPA10), Élio, Dídimo e Valdeci (CGRPS), bem como o Sr. Heliton (CGRPPS). Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Miriam de Oliveira, secretária, digitei a presente ata 

e encaminho a todos para ciência. 
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