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EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 29/01/2016 - 09:00 hs 

LOCAL: Sala dos Conselhos 

 
Nome / Representação Lotação 
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo 

 

Serraprev 

ÉLIO PEREIRA - Presidente 
Titular 

 

Sec. Mun. de Educação e Cultura 

VALDECI PEREIRA DE LIMA 
Titular 

 

Sec. Mun. de Fazenda 

Miriam de Oliveira - Secretária 
Titular  

 

Sec. Mun. de Ind. Com. e Serviços  

Delson Valério Neves Junior  
Titular 

 

Sec. Mun. de Saúde 

Feliberto Pereira da Cruz  

Sec. Mun. de Educação 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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) 

Resultado financeiro de 2015; 2) Análise de fundos para investimentos em 2016; 3) Análise da 

ultima carta econômica. A reunião iniciou-se em segunda chamada às nove horas e trinta e seis 

minutos com a presença de todos os membros e do Diretor do Serraprev que apresentou a Carta 

Econômica formatada pela empresa Agenda Assessoria, a qual recomenda que, diante das 

incertezas com relação ao cenário politico e econômico predominante, transfira os investimentos 

em IMAB5+ para o IMAB 5 e para o IDKA2 e ainda, que realize investimento no CDI. O Diretor 

do Serraprev sugeriu que os investimentos fossem divididos proporcionalmente entre os dois 

fundos (IMAB5 e IKDKA2), justificando que os investimentos em CDI não seriam possíveis pelo 

fato de que nesse caso os investimentos já estão no limite. Em seguida foi apresentado o resumo 

das aplicações de novembro e dezembro os quais apresentaram resultado positivo, considerando o 

superávit de cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos, sendo 

este referente ao rendimento das aplicações e da arrecadação e ainda, que os valores estimados 

para a receita do ano de dois mil e quinze também foram superiores à meta de arrecadação. 

Posteriormente o Diretor do Serraprev informou ainda que embora a meta atuarial não tenha sido 

alcançada devido à queda no rendimento de alguns fundos, a meta de arrecadação foi superada. O 

conselheiro Didimo questionou quanto aos valores referentes à compensação e o senhor Heliton 

informou que não houve mudanças nos valores pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) porque não foi aprovado nenhum processo em tramite. O Presidente do Comitê, senhor 

Elio Pereira colocou em votação a proposta de alteração nos investimento indicada pela Agenda 

Assessoria e pelo Diretor do Serraprev, sendo aprovada por unanimidade na íntegra. Sendo assim, 

os investimentos no IMAB5+ serão proporcionalmente divididos entre o IMAB5 e IDKA2.  O 

Presidente do Comitê questionou o diretor do Serraprev quanto à construção da sede do Instituto e 

o mesmo informou que houve uma troca de áreas, sendo agora a nova área doada pelo município 

localizada no Jardim Floriza e que estaria encaminhando o projeto de construção para adequação 

pelos técnicos da Associação Mato-grossense de Municípios (AMM) e que imediatamente após às 

adequações do projeto pretende abrir processo licitatório para construção das instalações. Em 
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seguida o senhor Heliton apresentou a planilha de despesas administrativas do Serraprev que 

apresentou uma economia de mais de duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois 

reais e vinte e seis centavos em dois mil e quinze e um cumulativo de quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos no período de 2012 a 2015. Sendo 

assim, o diretor informou ainda esses valores serão revertidos para construção, pois a obra está 

orçada em aproximadamente quatrocentos e cinquenta mil reais. Para finalizar, diante da 

importância da realização da prova da Ambima pelos membros do comitê, foi deliberado que 

todos deveriam se preparar para realizar a prova em Cuiabá com previsão para trinta e um de 

marco do corrente ano. 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

