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EVENTO: 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 08/07/2016 - 09:00 hs 

LOCAL: Sala da Sindicância 

 
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 

Didimo Azevedo Paula 
Suplente  

 

Sec. Mun. de Saúde 

 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, na Sala da 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) Análise de 

fundos para investimentos do segundo trimestre de 2016; 2) Censo Previdenciário 2016; 3) 

Explanação do Congresso que o Diretor do SERRAPREV participou e da Construção da Sede 

Administrativa do SERRAPREV. A reunião iniciou-se com a presença de cinco membros e do 

Diretor do Serraprev, sendo o Membro Titular Felisberto Pereira da Cruz ausente e não 

apresentou justificativa. O Diretor do SERRAPREV apresentou os Rendimentos dos meses de 

ABRIL 2016 com saldo de rendimentos de R$ 687.142,24 (Seiscentos e oitenta e sete mil, cento e 

quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos; MAIO/2016 com saldo de rendimentos de R$ 

286.550,88 (Duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) e 

JUNHO 2016 com saldo de rendimentos de R$ 286.550,88 (Duzentos e oitenta e seis mil, 

quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), sendo rendimentos positivos dentro das 

metas estipuladas e as aplicações dentro das orientações econômicas, totalizando um Saldo 

Disponível de R$ 46.407.957,11 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e onze centavos) até o mês de junho de 2016. Em seguida foi apresentado a 

Proposta do Censo Previdenciário 2016, que será realizado no Centro Cultural, com agendamento 

Pré-Cadastro pela internet, com previsão de início em 08 de agosto e termino em 26 de agosto de 

2016, sendo obrigatório a todos os servidores municipais efetivos e, inclusive aos inativos e 

pensionistas. Posteriormente o Diretor do Serraprev informou que o custo estimado da obra da 
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sede do SERRAPREV em R$ 746.799,62 (Setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e 

nove reais e sessenta e dois centavos) e explanou sobre os temas abordados no Congresso 

Nacional dos RPPS organizado pela ABIPEM em  Foz do Iguaçu/PR. 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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