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EVENTO: 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – COMIN 

DATA: 28/10/2015 - 14:00 hs 

LOCAL: Sala dos Conselhos 

 
Nome / Representação Lotação 
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo 

 

Serraprev 

ÉLIO PEREIRA 
Titular 

 

Sec. Mun. de Educação e Cultura 

VALDECI PEREIRA DE LIMA 
Titular 

 

Sec. Mun. de Fazenda 

Miriam de Oliveira 
Titular 

 

Sec. Mun. de Ind. Com. e Serviços  

Delson Valério Neves Junior  
Titular 

 

Sec. Mun. de Saúde 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro dois mil e quinze, na Sala dos Conselhos, sito na 

Avenida Brasil, 2.350-N, Jardim Europa, nesta Cidade, reuniram-se os membros do COMIN – 

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

Anual de Investimentos; 2) Aplicações financeiras; 3) Assuntos Diversos. O Sr. Heliton, 

Diretor do Serraprev deu inicio à reunião explanando sobre a Política Anual de 

Investimentos e sua importância para as diretrizes de aplicações financeiras no 

exercício 2016, obedecendo aos limites determinados pela Resolução da CMN nº 

3299/2010, após apreciação e deliberação a PAI/2016 foi aprovada por unanimidade, 

sendo elaborada a Resolução de aprovação pelos COMIN. Em seguida apresentou o 

informativo de rentabilidade para o RPPS, onde manteve a volatilidade dos 

rendimentos, inclusive com alguns fundos de investimentos com rendimentos negativos . 

Explanou acerca do Demonstrativo do Serraprev do mês de setembro, informando que 

foi pago ao INSS o valor R$1.415.394,47, referente a compensação previdenciária.  

Informou ainda que os investimentos fecharam com rendimento negativo de 

R$418.660,90. O Diretor salientou que os investimentos continuam instáveis, em 

decorrência do cenário econômico e político, destacando que a meta atuarial não está 

sendo atingida pelo motivo acima, já a meta de arrecadação está prevista para 

14.715.020,69, possivelmente será superada, eis que até o presente já foram arrecadados  

13.935.110,35, concluindo que, mesmo não atingindo a meta de atuarial, o Instituto tem 

superado a meta de arrecadação. Na mesma ocasião os membros fizeram 

questionamento sobre processos e aplicações ao Diretor do Serraprev que esclareceu as 
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dúvidas dos conselheiros. 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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serraprev.com.br/
mailto:serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br

