
 
 

 

EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 12/08/2015 - 08:00 hs 

LOCAL: Sala dos Conselhos 
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Sec. Mun. de Saúde 

Feliberto Pereira da Cruz  
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Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as oito horas, na Sala dos Conselhos, 

sito na Avenida Brasil, 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, nesta Cidade, reuniram-se os 

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

seguinte pauta: 1) Eleição da Diretoria do Comin; 2) Apresentação das Aplicações 

Financeiras; 3) apresentação da Política de Investimentos 2015; 4) Apresentação da última 

carta Econômica; 5) Certificação dos Membros do Comin, de acordo com a Portaria nº 

440/2013 e 300/2015 do MPS; 6) Diversos. Aberto os trabalhos pelo Diretor Executivo do 

Serraprev o Sr. HELITON LUIZ DE OLIVEIRA, este apresentou a pauta justificando a 

posse da palavra por tratar-se da primeira reunião do Comitê instituído através do Decreto nº 

252, de 05 de agosto de 2015, prestando então os devidos esclarecimentos da função do 

Comitê e da necessidade de ser eleita naquele momento a diretoria do Comin, conforme 

estabelecido no item 1 da pauta da reunião. Foi feita a escolha dos membros da diretoria, 

sendo eleito como Presidente do Comin o servidor Elio Pereira e Secretária a Servidora 

Miriam de Oliveira. O Diretor do Serraprev passou à apresentação das aplicações financeiras, 

esclarecendo como funcionam os investimentos, os quais são: em renda fixa, variáveis e imóveis, e 

esclareceu que o SERRAPREV está aplicando até o momento apenas em renda fixa de títulos publicos. Do 

mesmo modo explanou sobre Política Anual de Investimentos que tem como objetivo definir o 

modelo de gestão e estabelecer as diretrizes para aplicação dos recursos, respeitando os 

limites de diversificação e concentração previstos na Resolução nº 3922/2014. O Diretor 

apresentou também a ultima carta econômica com o resumo dos investimentos, justificando 

que embora o fechamento do mês de Julho tenha sido com rendimento negativo o capital se 

manteve. Em seguida falou sobre a meta de investimentos esclarecendo que, caso ela não seja 

atingida deve-se o fato à situação econômica do país, entretanto, tranquilizou os membros de 

que o Serraprev recebe uma assessoria extremamente qualificada através da Agenda 

Assessoria. Em seguida cientificou a todos os conselheiros da necessidade de certificação de 

todos os membros do Comin, explicando que a certificação exigida pelo Ministério da 

Previdência, por força da Portaria nº 440/2013, sendo obrigatória e obtida através de uma 

prova de conhecimentos que deve ser realizada em Cuiabá e que obteve cópia do material da 

referida prova, podendo ser este gravado em pen drive ou CD para que todos os membros se 

preparem para realizá-la. Por fim, o Diretor passou a informação aos membros do Comin que 

o Serraprev deverá fazer um desembolso do seu patrimônio liquido para saldar um débito 

entre o RPPS e o RGPS decorrente da compensação previdenciária. Nada mais havendo a 



tratar a reunião foi encerrado a presente ata por mim, MIRIAM DE OLIVEIRA, secretária, 

digitei e encaminho a todos para ciência. 
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