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EVENTO: 1ª Reunião Extraodinária do Comitê deInvestimentos-COMIN 

DATA: 17/02/2021 – 14h00m 

LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 
reuniram-se deforma híbrida e conjunta, 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, Elio Pereira e a Diretora do SERRAPREV Laura Pereira, além do 
economista Vinícius de Pinho Macedo que faz parte da equipe econômica da empresa 
Agenda Assessoria que presta suporte técnico na área de investimentos ao SERRAPREV 
e a servidora Estela Mares Toledo Rosa, Presidente do Conselho Previdenciário do 
SERRAPREV, e por videoconferência (Google Meet) os servidores Heliton Luiz de 
Oliveira e Dídimo Paula Azevedo e alguns membros do COMPREV, conforme lista de 
presença em anexo. Para deliberar pauta única: 1) Apreciação e aprovação da Política 
Anual de Investimentos – P.A.I.  para o exercício financeiro de 2022 em decorrência de 
alterações oriundas Resolução CMN nº 4963 de 25/11/2021 do Ministério da 
Economia/Banco Central do Brasil. Em virtude da participação do Presidente do COMIN 
na forma remota,a reunião foi conduzida "ad hoc" pela Presidente do COMPREV, 
servidora Estela Mares Toledo Rosa. Iniciada a reunião a Presidente saudou todos os 
participantes e informou que a presente reunião foi convocada em caráter extraordinário 
em razão da edição da Resolução CMN nº 4963 de 25/11/2021 do Ministério da 
Economia/Banco Central do Brasil que revogou a Resolução CMN nº 3.922/2010 que foi 
utilizada anteriormente como parâmetro para elaboração da P.A.I. 2022. Em seguida 
passou a palavra para o economista Vinícius de Pinho Macedo que iniciou sua fala 
enfatizando que Política de Investimentos é uma ferramenta de planejamento dos 
investimentos, sendo uma exigência prevista pela Portaria SPS 519 e que deve ser 
aprovada anualmente antes do próximo exercício, contudo devido às alterações trazidas 
pela nova resolução, o prazo para elaboração e aprovação da política anual de 
investimentos para 2022 e envio à SPREV para fins do CRP foi alterado para até 31 de 
março de 2022. Na sequência esclareceu que a nova resolução estabelece padrões de 
governança de investimentos mais rígidos, altera limites de investimentos, inclui os 
empréstimos consignados na carteira de investimentos, porém ainda depende de 
regulamentação pelo Ministério da Economia e Previdência, e que os depósitos em 
cadernetas de poupança passaram a ser considerados como disponibilidade financeira. 
Informou que houve várias alterações nas descrições e nos enquadramentos dos ativos, 
como por exemplo: os Fundos RF “referenciado” e de Renda Fixa, anteriormente 
enquadrados no art. 7º III “a” e art. 7º IV “a”, respectivamente, agora foram unificados 
nos Fundos de Renda Fixa (CVM) e enquadrado no artigo 7º III, "a"da Resolução CMN 
nº 4963. Comentou também que houve alteração nos limites para a alocação de 
recursos nas diversas classes de ativos. Em seguida apresentou a estratégia de 
investimentos da P.A.I para 2022, indicando como segmento de investimento no exterior 
o FI BDR NÍVEL 1 – BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS – RECIBO DE DEPÓSITO 
DE AÇÕES, que agrega empresas estrangeiras negociadas na bolsa brasileira através 
de FI’s e do próprio BDR (2020). Em renda fixa, estipulou como estratégia alvo, 5% nos 
Títulos do Tesouro Nacional (Selic), com 100% de limite superior; 50% nos Fundos 
Renda Fixa 100% Títulos Públicos, com 100% de limite superior; 5% nos Fundos de 
Renda Fixa (CVM), com 5% de limite superior. Em renda variável, estipulou como 
estratégia alvo, 25% nos Fundos de Ações, com 30% de limite superior; 1% no ETF de 
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Ações, com 30% de limite superior; 3% nos Fundos Multimercados, com 10% de limite 
superior; 1% nos Fundos Imobiliários, com 5% de limite superior; e 10% nos Fundos de 
Ações - BDR Nível I, com 10% de limite superior. Enfatizou que com relação aos 
investimentos o limite máximo para aplicação em cotas de um mesmo fundo não pode 
exceder 20% das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, 
exceto nas cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa. O 
economista apresentou a meta atuarial para 2022, levando em consideração a definição 
da taxa atuarial de juros parâmetro, apurada de acordo com a Portaria SPREV nº 6.132, 
de 25 de maio de 2021, onde Tangará da Serra obteve a “duration” de 15,42 e por 
consequência a Meta Atuarial ficou estipulada em IPCA + 4,83 a.a. / (0,3939% a.m).  
Por fim, apresentou os resultados dos investimentos do SERRAPREV do último 
exercício financeiro e na sequência voltou a palavra para a Presidente do COMPREV 
que colocou a Política Anual de Investimentos de 2022 em análise e discussão, 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. 

 
 

 
 
 


