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EVENTO: 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 
DATA: 25/04/2018 – 14h00m 
LOCAL: Sala de Reuniões 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 vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da Sala de 
Reuniões do Instituto, sito na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, 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 
Resumo do Patrimônio do Serraprev dos meses de Janeiro de 2018 a Março de 2018; 2) 
Remanejamento de Recursos aplicados nos Fundos IRF-M1. A reunião iniciou-se com a presença 
de quatro membros e do Diretor do Serraprev, sendo o Membro Titular Mirian de Oliveira e o 
Membro Titular Felisberto Pereira da Cruz ausente e não apresentaram justificativa. O Diretor do 
SERRAPREV apresentou os Resumos do Patrimônio do SERRAPREV e o resultado dos 
Rendimentos dos meses de JANEIRO DE 2018 com saldo de R$ 1.097.655,05 (Um milhão, 
noventa e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), FEVEREIRO DE 2018 
com saldo de rendimentos de R$ 404.822,45 (Quatrocentos e quatro mil, oitocentos e vinte e 
dois reais e quarenta e cinco centavos) e MARÇO DE 2018 com saldo de rendimentos de R$ 
681.712,34 (Seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos), 
com saldo de rendimento acumulado no Exercício de 2018 de R$ 2.184.189,84 (Dois milhões, 
cento e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 
totalizando um PL Patrimônio Líquido de R$ 75.914.999,32 (Setenta e cinco milhões, novecentos 
e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) até o mês de Março 
de 2018. Posterior explanou sobre os rendimentos das aplicações aos Fundos IRF-M1 que estão 
positivos, no entanto, com rendimentos baixos e por orientação da Assessoria Econômica, 
através das cartas econômicas para o remanejamento dos recursos aplicados nos Fundos IRF-M1 
pelo risco de não atingirmos a meta atuarial por ser um fundo muito conservador. Sendo assim, 
o Comitê deliberou para solicitar um parecer da Assessoria Econômica referente aos Fundo de 
renda variável do SICREDI, para possível aplicação no SICREDI - FI EM AÇÕES IBOVESPA, 
remanejando do IRF-M1, o valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões reais), caso o parecer seja 
favorável, fica o Diretor do Serraprev autorizado a efetivar a aplicação; foi deliberado também a 
transferência de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de Reais) do fundo IRF-M1 de para o fundo IRFM 
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e R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de Reais) para o IDKA2 ambo na CAIXA ECONOMICA FEDERAL e 
o remanejamento de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de Reais) do fundo IRF-M1 para o IDKA2 do 
BANCO BRADESCO S/A. 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. 
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