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EVENTO: Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 08/12/2020 – 08h30m 

LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV 

 
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na Sala de 
Reuniões do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, 
localizada na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta Cidade, reuniram-se os 
servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Elton da Silva e 
Heliton Luiz de Oliveira membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pelo Decreto 
nº 236/2018 e Decreto nº 441/2019 e a Diretora do SerraPrev Laura Pereira, conforme lista de 
presença em anexo, em reunião conjunta com Comprev para deliberar pauta única: 1) 
Apreciação e aprovação da Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro de 
2021. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes e passou a palavra 
para o Economista Francisco Galdez,  da empresa Agenda Assessoria que presta consultoria ao 
SERRAPREV, para fazer uma breve explanação sobre a Política de Investimentos, iniciou sua fala 
dizendo que a Política de Investimentos foi elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas 
na Resolução CMN nº. 3.922, de 25 de outubro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº. 4.695, 
de 27 de Novembro de 2018. Na sequência o economista disse que não muda praticamente em 
nada as sugestões de aplicações e os limites da tabela constante da Resolução 3922/2010, da 
Política de Investimentos de 2021 comparado a Política de Investimentos de 2020, o que muda é 
a estratégia alvo de alguns fundos de investimentos, como por exemplo, a renda variável, de 
18% de aplicação na P.A.I vigente, para mais ou menos 30% na nova política de investimentos, 
mas sem obrigatoriedade de aplicação. Outra mudança significativa é que na nova política de 
investimentos não vai ter limite de capital investido por fundo de investimento, o que na P.A.I. 
vigente é de 20%, e por fim, outra mudança é a meta atuarial de IPCA+5,86% da P.A.I. vigente 
para IPCA+5,41% na nova política de investimentos. Na sequência o economista volta a palavra 
para o presidente do Comitê de Investimentos que coloca em discussão a Política Anual de 
Investimentos de 2021 junto aos demais participantes da reunião que decidiram pela aprovação 
da respectiva Política de Investimentos. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, 
Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail à todos os membros do 
COMIN  e publicada. 
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