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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 18/06/2013 - 13:30 hs 

LOCAL: Sala de reuniões dos Conselhos - SEPLAN 

 

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 

 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e treze, na sala de Reunião da Diretoria do 

SERRAPREV, sito Rua Antônio Hortolani, 39-N, Centro, reuniram-se os membros do 

COMIN – Comitê de Investimentos elencados acima, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) 

Rentabilidade Negativa nas Aplicações de janeiro a maio de 2013; 2) Análise do Parecer 

Economy News 09/2013. Aberto os trabalhos pelo Presidente do COMIN, este apresentou a 

pauta e passou a palavra para a Diretora Executiva do Serraprev que passou a explicar os itens 

01 e 02 e apresentou os últimos extratos de aplicações em anexo, onde demonstra que as 

aplicações em fundos que possui a rentabilidade atrelados ao IMA-B, tanto da Caixa 

Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, que são rentabilidade diárias vem apresentando 

desvalorização monetária ao invés de rentabilidade. Comentou a Diretora que acorda com o 

Parecer Econômico apresentado pela Assessoria Econômica e acredita que o momento é de 

manter prudência e transferir os recursos que estão nos fundos atrelados ao IMA-B para o 

fundos IRF-M1, sendo que foi apresentado que no momento o Instituto mantém no fundo 

IMA-B apenas o valor de R$ 100.000,00 afim de acompanhamento das taxas de mercado. 

Disse ainda a Diretora que vem acompanhando a política econômica pelos jornais, onde se 

percebe que o governo federal vem ministrando esforços para conter a inflação, isto posto, a 

Diretora Executiva dispõe que não vislumbra aumento da taxa de juros dentro das metas do 

Banco Central, o que manterá o índice IMA-B em negatividade, sendo que conforme 

informações dos técnicos de investimento das carteiras que o Instituto possui hoje, só se 

vislumbra alterações positivas nos fundos IMA-B a partir do mês de Agosto. Isto posto, foi 

feita a proposta de buscar fundos de investimentos junto ao Banco do Bradesco e Banco Rural 
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conforme prospectos encaminhados ao Instituto por essas Instituições Financeiras que 

ofereceram fundos de aplicações com variações das taxas do CDI. DELIBERÇÃO: Ficou 

acordado que da Receita Previdenciária a ser recebida no dia 20/junho, será investido R$ 

100.000,00 em cada um dos fundos citados e o restante será investido nos fundos IRFM_1 já 

constantes na carteira de investimentos do Instituto, para fins de acompanhamento das taxas 

de retorno, que se observada não ser compatível com os fundos já existentes, tais valores 

serão transferidos para os bancos públicos.  O Membro Élio Pereira apresentou justificativa 

pela sua ausência, pelo motivo de estar em serviço nas Aldeias Indígenas na Zona Rural. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a presente ata por mim, VALDECI PEREIRA 

DE LIMA digitada e encaminhada a todos para ciência. 

 

 

 

 

 


