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EVENTO: 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 
DATA: 13/01/2020 – 13h30m 
LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV 

 
Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, na 
Sala de Reuniões do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Tangará da Serra, localizada na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta 
Cidade, reuniram-se os servidores Didimo Azevedo Paula, Elton da Silva, Heliton Luiz 
de Oliveira e Alex Campos Fernandes membros do Comitê de Investimentos do RPPS 
nomeados pelo Decreto nº 236/2018 e Decreto nº 441/2019 e a Diretora do 
SERRAPREV Laura Pereira, conforme lista de presença em anexo. Para deliberar a 
seguinte pauta: 1) Eleição de presidente e secretaria do Comitê, 2) Agenda de reuniões 
do Comitê, 3) Evolução da Carteira de Investimentos 2019. Na oportunidade foi 
justificada a ausência do servidor Delson Valério Neves Junior por motivo de viagem e 
consignada a ausência do servidor Elio Pereira. A reunião foi iniciada com a escolha do 
servidor Heliton Luiz de Oliveira para presidi-la em razão do servidor Valdeci Pereira de 
Lima ter solicitado na última reunião sua renúncia do cargo de Presidente e 
desligamento do COMIN, mesmo pedido realizado pelo então Secretário Nadir José 
Bariviera. O Presidente, em exercício, saudou todos os presentes e iniciou a reunião 
levantando a necessidade de uma eleição para escolha da nova diretoria do Comitê de 
Investimentos. Diante desta indagação, foi realizada a eleição entre os presentes, tendo 
sido mantido na Presidência do Comitê de Investimentos, o servidor Heliton Luiz de 
Oliveira e como secretário o servidor Elton da Silva. Em seguida o Presidente 
apresentou a proposta inicial de calendário de reuniões, diferente daquela definida no 
ano de 2019, que era uma reunião ordinária a cada três meses. Nesta proposta, as 
reuniões ocorreriam nas sextas-feiras, às 13h30, uma vez por mês. A proposta foi 
aprovada e o calendário de reuniões ficou definido da seguinte forma: 2ª Reunião 
ordinária – 14 de fevereiro; 3ª Reunião ordinária – 13 de março; 4ª Reunião ordinária – 
17 de abril; 5ª Reunião ordinária – 15 de maio; 6ª Reunião ordinária – 12 de junho; 7ª 
Reunião ordinária – 17 de julho; 8ª Reunião Ordinária – 14 de agosto; 9ª Reunião 
Ordinária – 11 de setembro; 10ª Reunião de Ordinária – 16 de outubro; 11ª Reunião de 
Ordinária – 13 de novembro; e 12ª Reunião de Ordinária – 11 de dezembro. Em seguida 
o Presidente fez uma breve explanação sobre as atividades desenvolvidas no COMIN 
para o novo membro do Comitê de investimentos servidor Alex Campos Fernandes, 
apresentou também a evolução da carteira de investimento do último exercício 
financeiro 2019. Foi discutido a possibilidade de credenciamento de novos fundos de 
investimentos de renda variável para posterior aplicação de recursos respeitando os 
limites constantes da Política de Investimento. Nada mais havendo a descrever eu 
_____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por 
e-mail à todos os membros do COMIN  e publicada. 
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