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EVENTO: 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 22/11/2021 – 14h00m 

LOCAL:  Sala de Reunião do SERRAPREV 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, as quatorze horas, 
reuniram-se de forma híbrida, presencialmente 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, os membros do Comitê de 
Investimentos do RPPS, servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves 
Junior, Elton da Silva, e a Diretora do SERRAPREV Laura Pereira, além dos economistas 
Vinícius de Pinho Macedo e Emanoel Jung Pijock que fazem parte da equipe econômica 
da empresa Agenda Assessoria que presta suporte técnico na área de investimentos ao 
SERRAPREV, por WhatsApp o servidor Heliton Luiz de Oliveira e por videoconferência 
(Google Meet) os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, conforme lista 
de presença em anexo. Para deliberar a seguinte pauta única: 1) Apreciação e aprovação 
da Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro de 2022. Na 
oportunidade foi justificada a ausência do servidor Dídimo Azevedo Paula e Elio Pereira 
por motivo de trabalho externo. Em virtude da ausência do Presidente Heliton Luiz de 
Oliveira na forma presencial, antes de iniciar a reunião foi sugerido a nomeação de um 
dos membros do Comitê para assumir a função de presidente "ad hoc" para conduzir a 
apresentação, discussão e votação da P.A.I. em conjunto com a Presidente do 
COMPREV servidora Estela Mares Toledo Rosa, ato contínuo foi eleito por todos os 
membros do Comitê o servidor Delson Valério Neves Junior. Iniciada a reunião o como 
Presidente Ad Hoc do COMIN saudou todos os participantes e informou que a presente 
reunião foi convocada em caráter extraordinária para garantir que no próximo exercício 
financeiro já tenha aprovado as diretrizes que nortearão as aplicações dos recursos do 
SERRAPREV com foco no cumprimento da meta atuarial. Em seguida passou a palavra 
a Presidente do COMPREV servidora Estela Mares Toledo Rosa que passou a conduzir a 
reunião, apresentou a pauta e passou a palavra para o economista Vinícius de Pinho 
Macedo que iniciou sua fala fazendo uma breve explanação sobre a Política de 
Investimentos, 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. Em seguida fez 
apresentação em slides explicando detalhadamente todos os pontos da legislação no 
que se referem aos investimentos, as obrigações do Comitê de Investimentos e do 
Conselho Previdenciário, que a Política de Investimento deve ser aprovada antes do 
próximo exercício, que ela trata do planejamento dos investimentos para o ano seguinte 
e que pode ser alterada a qualquer momento caso haja necessidade, apresentou a 
estratégia alvo da P.A.I para 2022, e Conforme Tabela Padrão divulgada pela Portaria 
17, de maio de 2019, quanto menor a “duration” do passivo menor a taxa de juros, e a 
“duration” de Tangará da Serra é igual a 15,42 anos, a Meta Atuarial igual IPCA + 4,83 
a.a. / (0,3939% a.m). Apresentou também os resultados investimentos do SERRAPREV. 
Na seqüência, já com a presença do presidente Heliton Luiz de Oliveira, que assume os 
trabalhos, o economista passa a palavra para os presidentes do COMIN e COMPREV 
que colocam em discussão a PAI, e, em seguida submete a aprovação da Política Anual 
de Investimentos de 2022, ficando aprovada por unanimidade. 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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