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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 06/12/2013 - 13:30 hs 

LOCAL: Sala de reuniões do SERRAPREV 

 

Nome / Representação Lotação 
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 

Diretor Executivo 
Serraprev 

ÉLIO PEREIRA 

Titular 
Secr.Mun. de Educação e Cultura 

ANTHERO LUIZ DOS SANTOS 

Titular 
Secr.Mun. de Meio Ambiente 

IVANEI FERREIRA COUTINHO 

Titular 
Secr.Mun. de Assistência Social 

MARCOS ROBERTO DA SILVA 

Presidente 
Secr.Mun. de Fazenda 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, na sala de Reunião da Diretoria 

Executiva do SERRAPREV, sito na Avenida Brasil, 2.350-N, 1º Andar, Sala P34, Jardim 

Europa, nesta Cidade, reuniram-se os membros do COMIN – Comitê de Investimentos 

elencados acima, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Verificação e acompanhamento dos 

investimentos; 2) Apreciação da PAI/2014 – Política Anual de Investimentos para o exercício 

de 2014. Aberto os trabalhos pelo Presidente do COMIN o Sr. MARCOS ROBERTO DA 

SILVA, este apresentou a pauta passando a palavra ao Diretor Executivo do Serraprev o Sr. 

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA, que passou a explanar sobre as planilhas que contem o 

resumo dos investimentos do mês de agosto a novembro de 2013, primeiramente foi 

repassado aos membros do COMIN que os investimentos ainda continuam com instabilidade 

quanto aos rendimentos, onde pode ser observado alguns rendimentos negativos nos meses de 

agosto e novembro. Sendo frisado pelo Diretor que mesmo com rendimentos negativos o 

resultado total foi positivo, informando que o saldo em aplicações até 30 de novembro é de 

R$ 18.609.399,50 (dezoito milhões, seiscentos e nove mil trezentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos). Na sequencia o Diretor passou a explicar sobre Política Anual de 

Investimentos para o exercício 2014, através de uma breve leitura e comentário de cada 

tópico, dando ênfase aos limites legais que o RPPS pode investir, destacou sobre os 

segmentos de renda fixa e variável. Após análise da Política Anual de Investimentos pelos 

membros do COMIN, foi aprovada por unanimidade, onde será editada Resolução para 

efetivar a aprovação da PAI/2014.  O Titular Valdeci Pereira de Lima apresentou justificativa 

pela sua ausência, pelo compromisso junto a Secretaria de Fazenda onde desenvolve suas 

atividades como Chefe do Departamento de Fiscalização. Nada mais havendo a tratar a 
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reunião foi encerrada e a presente ata por mim, IVANEI FERREIRA COUTINHO, secretária 

nomeada ad doc, digitei e encaminho a todos para ciência. 

 

 

 

 

 


