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COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PORTARIA Nº 4133/2018 

 
ATA Nº 003/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ E INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 
 

Realizada no dia 02 de março de Dois Mil e Vinte às 08h00Min. na sala da 

superintendência do SERRA PREVI, sito a Rua Marechal Rondon, nº 2419, Centro, Mirante 

da Serra-RO, reuniram-se os membros do comitê de investimento do SERRA PREVI, 

nomeados pela Portaria nº 4133/2018, de 06 de março de 2018 os Srs. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, certificado pelo CPA 10, e Quésia Andrade Balbino Barbosa, 

certificada pelo CPA 10, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

01) Análise da rentabilidade dos fundos da carteira no mês de fevereiro/2020. 

Quésia começou a discorrer sobre o assunto: 

 

 

No mês de fevereiro de 2020 não tivemos novas aplicações, mantivemos 

nossa carteira de investimentos. 

 

 

 

Quésia comenta que não vê possibilidade de novos investimentos em renda 

variável, pois, o ano tem demonstrado uma volatilidade muito alta provocando incertezas 

no cenário econômico, por isso iremos continuar mantendo a maior parte dos nossos ativos 

aplicados em renda fixa. 
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Milton concorda com o que foi dito pela Quésia, e diz que desses R$ 

756.926,59 (Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Seis reais e 

Cinquenta e Nove Centavos) que estão disponíveis em conta para aplicação, devemos 

diversifica-los e aproveitar que foi feito o credenciamento com a Caixa Econômica para 

aplicar em renda fixa este dinheiro, em fundos que possam atingir a meta atuarial. 

Milton destaca que nesse começo de ano, como não bastasse a ameaça de 

um conflito entre Irã e EUA, agora são as preocupações com o surto do coronavírus que 

tem abalado as expectativas do mercado. O ocorrido na China que já não se restringe a 

uma preocupação local. Diante das dúvidas em relação à extensão do risco, torna-se 

natural um paralelo do contágio atual com a epidemia do SARS, que em 2003 também teve 

origem na China e reduziu o ímpeto da economia do país. Embora o coronavírus não seja 

tão letal quanto o SARS, ele se espalha mais rápido. Com a quantidade de infectados maior, 

conter o seu avanço é mais difícil e pode resultar em maior impacto econômico 

comparativamente ao verificado em 2003. Quanto mais tempo durar o isolamento das áreas 

afetadas, maior o efeito negativo sobre a atividade. Esse é um ponto importante a 

acompanhar. 

Quésia comenta que vê a possibilidade de duas aplicações para este mês: 

  

 

 

Ela comenta que os dois fundos sugeridos são os únicos que vejo que mantem 

uma rentabilidade positiva, e baseada na composição dos seus ativos na carteira de 

investimentos e na política de investimentos de cada fundo, são os que iram continuar 

Fundo/CNPJ ou Conta Aplicação/Resgate Valor

BB PREVID RF FLUXO Resgate 700.000,00R$   

BB PREV RF IRF-M 1+ Aplicação 350.000,00R$   

CAIXA FI Brasil IRF M 1+ Títulos Públicos RF Longo Prazo Aplicação 350.000,00R$   
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acompanhando seu benchmark, proporcionando boas rentabilidades para atingir a meta 

atuarial.  

Os conselheiros indicam ao CAF que analisem a proposta de investimento. 

Milton diz que apesar dos investimentos da carteira do SERRA PREVI não 

estarem acompanhando a meta atuarial no mês de janeiro nem fevereiro, também não tem 

gerado rentabilidades negativas. No entanto é melhor continuar seguindo as aplicações em 

Renda Fixa do que partir para renda variável que atualmente estão gerando rentabilidades 

negativas muito alta acumuladas neste ano. Quésia diz ainda que durante os meses que 

se seguiram, caso seja necessário iram alterar a Politica de Investimentos do RPPS, mas 

no momento vê apenas aplicações em Renda fixa. 

Não havendo mais assunto em pauta, a reunião foi dada por encerrada e eu, 

Quésia A. B. Barbosa, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo membro do 

Comitê de Investimentos Milton B. R. Coimbra. 

 

Quésia Andrade Balbino Barbosa 
ANBIMA CPA10 – 17/0/2020 

CPF: 559.661.282-00 

Milton Braz Rodriguês Coimbra 
ANBIMA CPA10 - 26/07/2022 

CPF: 820.817.196-49 


