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EVENTO: 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 
DATA: 06/06/2018 – 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 seis dias do mês de junho 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 Abril e Maio de 2018; 2) Análise e 
convalidação dos termos de credenciamentos das Administradores e Gestores de fundos que há 
recursos do Serraprev. 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 ABRIL e MAIO de 
2018 com saldo de R$ 240.075,17 (duzentos e quarenta mil e setenta e cinco reais e dezessete 
centavos), de rendimentos positivo com alguns resultados negativos em fundos vinculados ao 
IMA, e em MAIO de 2018 com saldo de rendimentos negativo de R$ 897.994,09 (oitocentos e 
noventa e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), mesmo assim com 
saldo de rendimento acumulado no Exercício de 2018 de R$ 1.526.270,92 (um milhão 
quinhentos e vinte e seis mil duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos), totalizando um 
PL Patrimônio Líquido de R$ 76.975.764,62 (setenta e seis milhões novecentos e setenta e cinco 
mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), após análise dos resultados 
ficou decido que as aplicações permanecerão nos mesmos fundos no aguardo de uma reação do 
mercado para voltar a valorizar as cotas dos fundos. Em seguida os membro do COMIN passaram 
a analisar os documentos apresentados pelas Administradores e Gestores de fundos de 
investimentos, após conferencia, o membros do COMIN convalidam os atestados de 
credenciamento para Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Cooperativa Sicredi, já o Banco 
do Brasil e Finaxis, tiveram a emissão do atestado de NÃO credenciamento por não enviar os 
documentos exigidos pelo edital de credenciamento nº 001/2018, mesmo assim as duas 
instituições manterão os fundos existentes por se tratar de fundo de investimento sem a 
possibilidade de resgate no momento.. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a 
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presente ata por mim, Valdeci Pereira de Lima, secretário, digitei e encaminho a todos para 
ciência. 
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