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EVENTO: 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 14/04/2016 - 08:00 hs 

LOCAL: Sala da Sindicância  

 
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 

Feliberto Pereira da Cruz 
Titular 

 

Sec. Mun. de Educação 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, as oito horas, na Sala 

de Sindicância, sito na Avenida Brasil, 2.351-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) Aplicações 

financeiras; 2) Prova CPA10. Aberto os trabalhos pelo Presidente, Sr. Elio 

Pereira que passou a palavra ao Diretor Executivo do Serraprev o Sr. HELITON 

LUIZ DE OLIVEIRA o qual fez a explanação da Carta Econômica 

004/2016. Em seguida informou que realizou aplicação no IMA-B no 

valor de R$739.466,76 referente ao repasse do Fapen e arrecadação 

mensal. Considerando a carta econômica solicitou autorização para 

movimentação das aplicações no Sicredi através de um remanejamento dos 

fundos aplicados naquela instituição, do Fundo Performace para IMA-B, 

no valor total de R$ 3.999.999,99. O Conselheiro Delson questionou se a 

referida movimentação estaria dentro do limite permitido ao que o Sr. 

Heliton respondeu que todas as aplicações do Serraprev estão em 

conformidade com a Política Anal de Investimentos, bem como a 

Resolução nº 3299/2005 do CMN. O Diretor argumentou que, apesar do 

cenário econômico desfavorável a meta atuarial está quase sendo atingida, 

sendo assim, não há que se arriscar em aplicações de maior risco. Os 

membros após discussão do proposto e não havendo mais dúvidas 

decidiram por aprovar o remanejamento das aplicações no Sicredi, 

preservando-se de aplicações de risco como o IMA-B5+. Então, o 

presidente colocou em votação a proposta de remanejamento sendo 

aprovada por unanimidade, sendo que o saldo do IMA-B ficaria 

aproximadamente 5,2 milhões de reais. O Sr. Heliton informou a todos 
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que estava confirmada a realização da prova para o CPA10 para os 

membros: Delson, Elio e Didimo a qual acontecerá no dia 20/05/2016. 

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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