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EVENTO: 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 24/04/2017 - 07:00 hs 

LOCAL: Sala da Mulher no Gabinete do Prefeito 

 
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 vinte e quatro dias do mês de abril dois mil e dezessete, nas dependências da Sala da Mulher, 

sito na Avenida Brasil, 2.351-N, Gabinete do Prefeito , 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) Credenciamento 

das Instituições Financeiras; 2) Resgate de Fundo de Investimento e Realocação do Banco não 

credenciado; 3) Carta Econômica de Março de 2017. A reunião iniciou-se na Sala da Mulher com 

a presença de cinco membros e do Diretor do Serraprev, com a alteração do local da reunião pelo 

motivo da sala do conselho estar ocupada, sendo o Membro Titular Felisberto Pereira da Cruz 

ausente e não apresentou justificativa. O Diretor do SERRAPREV apresentou os Documentos de 

Credenciamento de Instituições Financeiras conforme o Edital de Chamamento Público para 

Credenciamento n.º 001/2017, sendo apresentados os documentos dos seguintes bancos que 

apresentarão a documentação dentro do prazo legal, o Banco Bradesco S/A, a Caixa Econômica 

Federal e o Sicredi. Informou ainda que o Banco do Brasil S/A não apresentou a documentação 

exigida até a presente data e após várias tentativas de comunicação através dos e-mails 

ericoguimaraes@bb.com.br, mangelica@bb.com.br, nassarden@bb.com.br, encaminhando o 

Ofício n. 060/SERRAPREV/2017 e o Edital de Chamamento Público para Credenciamento n.º 

001/2017, e os representantes do Banco do Brasil S/A não se interessaram a cumprir a norma 

legal de credenciamento. Portanto, ficou impossibilitado de receber aplicações em fundos de 

investimentos. Considerando a impossibilidade de aplicações em fundos de investimentos da 

instituição não credenciada, o Comitê decidiu resgatar os fundos aplicados atualmente no Banco 
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do Brasil S/A conforme a positividade da rentabilidade, sendo remanejado para aplicações no 

IRFM 1 e IDKA2 nas instituições devidamente credenciadas, permanecendo somente uma 

aplicação em IPCA III que possui prazo de carência. Posteriormente o Diretor do SERRAPREV 

apresentou a Carta Econômica de Março de 2017 e os Rendimentos dos meses de FEVEREIRO 

de 2017 e MARÇO de 2017, com saldo de rendimentos acumulados de R$ 2.772.582,38 (Dois 

milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), 

sendo rendimentos positivos dentro das metas estipuladas e as aplicações dentro das orientações 

econômicas, totalizando um Saldo Disponível de R$ 60.566.947,18 (Sessenta milhões, quinhentos 

e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) até o mês de Março de 

2017. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrado a presente ata por mim, Valdeci Pereira 

de Lima, secretário, digitei e encaminho a todos para ciência. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


