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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 10/09/2014 - 14:00 hs 

LOCAL: Sala dos Conselhos no Pavimento Térreo da Prefeitura Municipal 

 
 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, na Sala de Reunião dos Conselhos 

Municipais, sito na Avenida Brasil, 2.350-N, Térreo, Jardim Europa, nesta Cidade, reuniram-

se os membros do COMIN – Comitê de Investimentos elencados acima, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1) Apresentação do Relatório Trimestral de Aplicações Financeiras do 2º e 3º 

Trimestre de 2014; 2) Apresentação do Portifólio de Investimento 08/2014. 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 os Relatórios Trimestrais de Aplicações 

Financeiras do 2º e 3º Trimestre de 2014 e planilhas que contem o resumo dos investimentos 

do mês de maio a agosto de 2014, primeiramente foi repassado aos membros do COMIN que 

os investimentos apresentam rendimentos positivos, sendo frisado pelo Diretor que os 

rendimentos tem ficado muito próximo a meta atual, para buscar atingir a meta atual houve 

um remanejamento de valores para aplicação no fundo IMA B 5+ que apresenta ótimo 

resultado, sendo aprovado pelo membro do COMIN, que recomendaram o acompanhamento 

caso aja rendimento negativo retornar ao investimento anterior IRF M 1, foi informando que o 

saldo em aplicações até 31 de agosto é de R$ 25.509.258,12 (Vinte e cinco milhões, 

quinhentos e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos). Na sequencia o 

Diretor passou a explicar sobre a Audiência Pública do dia 24/09/2014, no Centro Cultural e 

solicitou apoio para divulgação dos Membros presentes. Nada mais havendo a tratar a reunião 

foi encerrado a presente ata por mim, VALDECI PEREIRA DE LIMA, secretário, digitei e 

encaminho a todos para ciência. 

 

 


