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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 
DATA: 18/07/2012  -  7:30 hs 
LOCAL: Sala da Diretoria Executiva do SERRAPREV 
 
Nome / Representação Lotação 
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES 
Diretora Executiva 

Serraprev 

ÉLIO PEREIRA 
Titular 

Secr.Mun. de Educação e Cultura 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Titular 

Secr.Mun. de Fazenda 

VALDECI PEREIRA DE LIMA 
Titular 

Secr.Mun. de Fazenda 

IVANEI FERREIRA COUTINHO 
Titular 

Secr.Mun. de Administração 

MARCOS ROBERTO DA SILVA 
Titular 

Secr.Mun. de Fazenda 

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA 
Suplente 

Secr.Mun.Saúde 

KARINA OLIVEIRA MIRANDA 
Advogada da Agenda Assessoria – 
programa AMM PREVI 

 
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e doze, na sala da Diretoria Executiva do 
Serraprev, reuniram-se os membros do COMIN – Comitê de Investimentos elencados acima, 
sendo que o suplente Anthero Luiz dos santos justificou a ausência,  e com as presenças da 
Diretora Executiva do Serraprev srª. Maria Dalva Specian Chaves, e da DRª. Karina Oliveira 
Miranda, advogada da Agenda Assessoria – no programa AMM PREVI,  para deliberação de 
pauta sendo: 1º - eleição do Presidente, Vice Presidente e Secretário do COMIN; 2º - Inicio de 
estudos do regimento Interno do COMIN; 3º - Assuntos diversos. Dando início aos trabalhos, 
a Diretora Executiva do Serraprev fez informações gerais acerca da necessidade de criação do 
COMIN e suas atividades futuras. A seguir abriu-se prazo para os membros presentes se 
candidatarem à Presidente do COMIN. Houve apenas a inscrição do SR. Heliton Luiz de 
Oliveira que foi votado por unanimidade pelos demais membros, elegendo-se então 
Presidente do COMIN. A seguir houve a votação para vice-presidente e secretário, ficando 
eleito o Sr. Marcos Roberto da Silva como vice-presidente e a Srª. Ivanei Ferreira Coutinho 
como Secretária. Ficou também pré-agendado a data de 16 de agosto para as vindas dos 
Assessores econômicos e jurídicos da Agenda Assessoria, para dar inicio ao curso de 
conhecimento técnico aos membros do Comitê. Acerca do regimento interno ficou acordado 
que a Diretora Executiva irá verificar uma minuta para dar início ás discussões e elaboração 
do Regimento a ser analisado em reuniões futuras. Em seguida a Diretora Executiva entregou 
a cada membro presente o relatório da conta bancos do Serraprev, para que os membros 
fossem se familiarizando e verificando as contas de arrecadação, corrente, folhas, reservas e 
contas de aplicação de capital efetivas que hoje são movimentadas no Banco do Brasil e CEF. 
Foi respondido os questionado efetuadas pelos Membros sobre aplicações em fundos fixos e 
variáveis (títulos públicos e ações), aplicações em bancos privados, entre outros. A Diretora 
Executiva fez uma explicação conta por conta dispondo sobre a origem e destinação dos 
recursos. Explicou a movimentação da conta arrecadação que recebe todas os pagamentos das 
contribuições previdenciárias efetuadas pelo Legislativo, Samae e Executivo, de onde são 
transferidos param as contas corrente, folha de pagamento e aplicações na própria CEF ou 
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transferidos para aplicação no Banco do Brasil. Explicou ainda que a conta corrente destina-se 
a movimentar recursos administrativos, no qual o RPPS só pode movimentar até 2% (dois por 
cento) de valor administrativo observado na folha de pagamento do ano anterior, conforme 
disposição legal. Explicou que o único recurso transferido pelo Município que é depositado 
em conta especifica no Banco do Brasil são os recursos originários do termo de parcelamento 
dos valores que o Município começou a devolver do patrimônio do Extinto FAPEN. Falou 
também a Diretora Executiva sobre a política econômica Governamental Brasileira que 
interfere nos Fundos de aplicação e oscila as taxas de retorno, como as ocorridas no mês de 
junho, onde alguns fundos de investimentos tiveram perdas de capital. Aberto para demais 
questionamento e assuntos diversos, verificou-se a possibilidade do Serraprev efetuar os 
gastos com o Presidente, vice-presidente na preparação com cursos e prova da certificação 
Anbima CPA-10, obrigatório para o Presidente do COMIN. Nada mais havendo a tratar a 
reunião foi encerrada e a presente ata por mim, Maria Dalva Specian Chaves digitada e 
encaminhada a todos para ciência. 

 


