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EVENTO: 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 02/12/2016 - 08:00 hs 

LOCAL: Sala do Serraprev 

 
Nome / Representação Lotação 
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo 

 

Serraprev 

ÉLIO PEREIRA - Presidente 
Titular - Presidente 

 

Sec. Mun. de Educação e Cultura 

VALDECI PEREIRA DE LIMA 
Titular -  

 

Sec. Mun. de Fazenda 

Miriam de Oliveira - Secretária 
Titular - Secretária 

 

Sec. Mun. de Ind. Com. e Serviços  

Delson Valério Neves Junior  
Titular 

 

Sec. Mun. de Saúde 

Felisberto Pereira da Cruz 
Titutlar 

Sec. Mun. de Educação 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos dois dias do mês de dezembro dois mil e dezesseis, nas dependências do Serraprev, sito na 

Avenida Brasil, 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, nesta Cidade, reuniram-se os membros do 

COMIN – Comitê de Investimentos e o Diretor do Serraprev, conforme lista de presença em 

anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Investimentos: O Diretor do Serraprev esclareceu 

que as recomendações para investimentos encaminhada pela Assessoria Econômica da Agenda 

Assessoria e compartilhada com os membros do Comin através de correio eletrônico, a qual alerta 

para momento de volatilidade do mercado instaurada após o resultado das eleições presidenciais 

nos Estados Unidos, entre outros fatores, e recomenda calma aos clientes, ao mesmo tempo em 

que garante que segue “observando os cenários econômicos para a identificação de todos os 

movimentos e os efeitos que possam produzir e suas respectivas carteiras”. Em seguida informou 

acerca de remanejamento de R$ 3.000.000,00 do Fundo IMAB do Sicredi para o Fundo IRFM1 

na mesma Instituição, tendo em vista que os valores aplicados ultrapassaram os limites 

determinados pela Política de Investimento bem como a Resolução 3922/2010 da CVM, em 

virtude da limitação ocorreu o remanejamento para adequar os valores investidos, ficando em 

conformidade com as determinações legais; 2) Política anual de investimentos: Passou-se então 

para a leitura, análise do Política Anual de Investimentos para o exercício 2017, após deliberações 

o PAI/2017 foi aprovado por unanimidade e referendada pela Resolução nº 001/2016 do Comin. 

Diante da conclusão da pauta, o Diretor do Serraprev aproveitou a oportunidade e informou a 

todos que no dia seis de dezembro do corrente ano estaria acontecendo na Sala de Licitações a a 

análise das propostas para o objeto de construção da nova sede do Serraprev, devendo esta ser 
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acompanhada por um representante do Comitê. E ainda, que alguns membros do Comitê e do 

Conselho Previdenciário estariam participando do 4º Encontro de Gestores de RPPS em Cuiabá 

nos dias seis e sete de dezembro do corrente ano. Após apresentação de justificativa esta 

Secretária solicitou sua substituição da função a partir desta data, sendo o pedido acolhido por 

todos e passando a função de secretário o membro Valdeci Pereira de Lima. 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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