
Avenida Brasil, 2.351-N, 1º Andar, Sala P34, Jardim Europa, CEP: 78.300.000 -Tangará da Serra/MT 

Site:  www.serraprev.com.br Email:  serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311 4881 

 

 

 
 

 

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

DATA: 14/09/2017 - 13:00 hs 

LOCAL: Sala dos Conselhos 

 
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 

 

As treze horas do dia quatorze de setembro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da 

Sala dos Conselhos, sito na Avenida Brasil, 2.351-N, 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) Apresentação do Portfólio de 

Investimento 7/2017; 2) Apresentação do Resumo do Patrimônio do Serraprev dos meses de Julho 

e Agosto de 2017; 3) Política Anual do Investimento para o exercício de 2018 e 4) Agendamento 

das Reuniões do Comitê. A reunião iniciou-se com a presença de cinco membros e do Diretor do 

Serraprev, sendo o Membro Titular Felisberto Pereira da Cruz ausente e não apresentou 

justificativa. O Diretor do SERRAPREV apresentou o apresentou o Portfólio de Investimentos 

07/2017 e a Composição e a Rentabilidade da Carteira, expondo as aplicações realizadas pela 

gestão do SERRAPREV com bons rendimentos e a Rentabilidade Acumulada em 8,06%, acima 

da Meta Atuarial de 4,93%. Em seguida o Diretor do SERRAPREV apresentou os Resumos do 

Patrimônio do SERRAPREV com os Rendimentos dos meses de JULHO/2017 com saldo de 

rendimentos de R$ 1.430.160,27 (Um milhão, quatrocentos e trinta mil, cento e sessenta reais e 

vinte e sete centavos) e AGOSTO/2017 com saldo de rendimentos de R$ 691.897,92 (Seiscentos 

e noventa e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), sendo 

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

econômicas, totalizando um Saldo Disponível de R$ 66.635.859,89 (Sessenta e seis milhões, 

seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) até o 

mês de Agosto de 2017 e o Comitê deliberou pela manutenção das aplicações atuais. 
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Posteriormente foi apresentado a Política Anual de Investimento para o Exercício de 2018, sendo 

aprovada pela Resolução n. 001, de 14 de setembro de 2017 e aprovado o Agendamento das 

próximas reuniões do Comitê para os dias 25 de outubro e 20 de dezembro do corrente ano, as 

13h00m na Sala dos Conselhos. Logo em seguida, o Diretor prestou informações sobre o 

andamento da obra da sede do Instituto, com a previsão de término em 60 (sessenta) dias e passou 

a palavra ao Membro Dídimo Azevedo Paula que explanou sobre os temas abordados no Encontro 

dos Gestores de RPPS, sendo o Comitê representado pelo seu Presidente Elio Pereira e o Membro 

Didimo Azevedo Paula neste evento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a 

presente ata por mim, Valdeci Pereira de Lima, secretário, digitei e encaminho a todos para 

ciência. 

 

 


