
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA 

ATA Nº 010/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 
 

Realizada no dia 19 de agosto 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 5183/2020, de 13 de julho de 2020, Sr. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, Sr. Zenildo Almeida da Silva, e Sra. Quésia Andrade Balbino 

Barbosa, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

01) Analise da rentabilidade dos fundos de investimentos Ref.07/2020. 

Quésia começou a reunião dizendo que o IBOVESPA recuperou da queda 

acentuada de segunda-feira e fechou em alta de 2.5% ontem,  após o presidente Jair  

Bolsonaro reforçar seu apoio ao Ministro da Economia,  Paulo Guedes. Apesar da alta de 

ontem do Ibovespa, investidores seguem atentos às discussões sobre espaços no 

Orçamento para acomodar investimentos em infraestrutura e a transformação do auxílio 

emergencial em um programa de transferência de renda, o Renda Brasil. O governo 

indica a possibilidade de prorrogar o auxílio até o fim do ano, em valor menor que os R$ 

600 mensais atuais, para fazer a transição para o novo programa. Para encontrar espaço 

fiscal para ele, seriam revistas despesas obrigatórias, o que aconteceria por meio da PEC 

do Pacto Federativo, em discussão no Senado.  Em meio a tantas mudanças no exercício 

de 2020, acreditamos que o cenário econômico esteja equilibrado até o fim do ano. 

Sobre a rentabilidade dos fundos Ref. ao mês 07/2020, Quesia comenta, 

que tivemos um lucro de R$256.207,82, resultando em um saldo de patrimônio final de 

R$23.127.5579,21. 
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Milton comenta que todos os fundos referente aos investimentos do mês 

07/2020 estão enquadrados de acordo com a Resolução CMN 4.604/2017 e cumpre com 

os requisitos da Politica de Investimentos do RPPS. 

 

Milton comenta que a carteira de investimentos do SERRA PREVI esta bem 

diversificada este ano, e que o melhor a se fazer nesse fim de ano seria buscar 

aplicações com retorno melhores em renda variável, no entanto deve-se buscar melhores 

entendimentos sobre esses fundos e seus riscos, para elaborar uma estratégia que possa 

colaborar para o aumento de receita do Instituto. No momento podemos observar na 

tabela abaixo o percentual de recursos aplicados por benchmark de cada fundo que 

temos em nossa carteira: 

 

A baixo apresentamos um quadro que demonstra o percentual de aplicação 

para cada segmento de nossa carteira de investimentos, bem como o limite de aplicações 

para cada segmento baseado no valor total do patrimônio do Instituto, facilitando a 

visualização do montante de cada segmento e o controle da  politica de investimentos. 
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Não havendo mais assunto em pauta e havendo consenso entre ambos os 

conselheiros, a reunião foi dada por encerrada e eu, Zenildo Almeida da Silva, lavro a 

presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de 

Investimentos Sr. Milton B. R. Coimbra, e Sra. Quésia A. B. Barbosa. 
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Secretário 
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