
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA 

 

ATA Nº 011/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 
 

Realizada no dia 14 de setembro 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.08/2020. 

Zenildo começou a reunião dizendo que o temor dos investidores em relação 

à situação fiscal do país se agravou, o que levou os ativos de risco a fecharem o mês no 

vermelho. Além da falta de fatos novos que pudessem levar o índice mais para cima, em 

um mês fortemente impactado por balanços em grande parte negativos das empresas, o 

aumento da percepção de risco em relação à situação fiscal do país deixou os 

investidores com o pé atrás. O mês foi marcado pelo temor de que o governo 

eventualmente abandone o teto de gastos, uma vez que há, no Congresso e no próprio 

Executivo, setores que defendem a flexibilização do teto, o aumento dos investimentos 

estatais e a prorrogação do estado de calamidade pública para o ano que vem. 

Quésia comenta que a movimentação da carteira de investimentos do mês 

de agosto demonstra uma rentabilidade negativa no valor de R$ 81.078,96 (Oitenta e Um 

Mil, Setenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos). Planejamos recuperar nos meses 

seguintes, uma vez que faremos a marcação a mercado durante as semanas que se 

seguem, em busca de recuperar essas percas e ter ganhos mais significativos.  
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Milton comenta que os fundos estão enquadrados de acordo com a 

Resolução CMN 4.604/2017, e que tem na aplicação automática uma disponibilidade 

financeira de R$ 344.572,58 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e 

Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos). Está analisando constantemente os fundos em 

conjunto com o Servidor Zenildo Almeida da Silva, e não acharam ainda fundos que 

tenham rentabilidade positiva ou que esteja tendo uma rentabilidade significativa que de 

para aplicar esse recurso, uma vez que, enquanto este recurso estiver em aplicação 

automática, ele estará rentabilizando dentro de um fundo com baixo risco de mercado. 

Mas assim que os fundos do banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal estiver 

apresentando alguma tendência de ganho, podermos aplicar para recuperar as percas 

deste exercício financeiro e começar a ter lucro. 

 

Milton comenta que a maior parte dos investimentos do SERRA PREVI está 

em renda fixa. Estão de acordo com os limites impostos em nossa política de 

investimentos, no entanto está sendo estudado possibilidades para aumentar as 

possibilidades de investimento na renda variável caso seja necessário. 

 

Quésia comenta que a rentabilidade da nossa carteira de investimentos no 

mês de agosto encerrou-se negativa em -0,38% em comparação com a meta atuarial, nos 

levando a segunda rentabilidade negativa no ano, o que demonstra que neste ano de 

2020 está muito complicado em bater a meta atuarial, pois, o covid-19 tem desencadeado 

uma série de problemas mundiais que influenciaram diretamente e indiretamente nos 
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investimentos, uma vez que, desestabilizou a economia mundial e tem demonstrado um 

cenário econômico com tendência de queda nos indicadores de renda fixa, que 

consequentemente acompanham os benchmark da maioria dos fundos do RPPS. No 

entanto como o Milton comentou a cima, estamos estudando possibilidades para 

minimizar as percas deste exercício e tentar melhorar nossas rentabilidades. 
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Quésia comenta que toda semana os fundos são analisados e verificada sua 

rentabilidade, elaborada a comparação dos fundos com mesmo benchmark, a quantidade 

de cotistas de cada fundo, enquadramento e possibilidades para resgates e novas 

aplicações. No mês de agosto não tivemos novas aplicações ou resgates. 

Não havendo mais assunto em pauta, 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 Sra. Quésia A. B. Barbosa  e Sr. Milton B. R. 

Coimbra. 
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