
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA 

ATA Nº 009/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 

Realizada no dia 06 de julho de Dois Mil e Vinte às 09h00Min. 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, Sr. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, e Sra. Quésia Andrade Balbino Barbosa, para deliberarem sobre a 

seguinte pauta: 

01) Analise e possível aplicação em fundos de investimentos. 

Quésia começou a reunião comentando sobre o cenário econômico, dizendo 

que mesmo diante das incertezas do mercado financeiro, o mercado financeiro traz 

assuntos novos que impactam a economia do pais todos os dias. O exemplo foi o 

Congresso, que aprovou o projeto do saneamento. Agora vem a cabotagem, depois vem 

o setor elétrico, depois vem as concessões e privatizações. Todas essas são fronteiras de 

investimento, como também o gás natural. O bom humor do mercado local foi responsável 

pela performance positiva do real na semana. O dólar registrou queda de +3,10%, cotado 

a R$ 5,32.   

Milton separou um resumo dos fundos para as aplicações de hoje: 
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Milton diz que a sugestão baseada na análise que vem sendo feita dos 

fundos, deve seguir o seguinte: 

 

Milton diz que os índices de confiança são usados no mundo inteiro para 

fazer estimativas da atividade econômica. No caso brasileiro, o mais vantajoso e extenso 

índice é o da Industria. Há também de outros seguimentos, como do consumidor e do 

setor de serviços, cuja série é mais curta. Neste caso, resolvemos utilizar aplicações em 

06 (seis) fundos diferentes com benchmark diferentes para minimizar as percas caso haja 

outra queda significativa, bem como também atuar em diferentes segmentos de aplicação, 

esperando assim retornos significativos de todos os lados. Quésia concorda e comenta 

que a aplicação de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) na caixa vai seguir a mesma 

linha de pensamento para haver diversificação, além dos fundos da Caixa estarem 

apresentando rentabilidades melhores do que o banco do Brasil, não muito diferentes, 

mas pouco melhores. 

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. 
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