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ATA Nº 013/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 
 

Realizada no dia 05 de outubro 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.09/2020. 

Milton inicia a reunião e comenta que setembro foi marcado por muita 

volatilidade, mas com o viés de baixa predominando. Os 100 mil pontos da bolsa parecem 

ter virado uma barreira mais sólida de se romper, com o Ibovespa acompanhando o mau 

humor do mercado externo, diante da maior cautela nos discursos do FED e das quedas 

nas ações de empresas de tecnologia, ao mesmo em que enfrentava as preocupações na 

esfera fiscal no ambiente doméstico. No geral os bancos brasileiros mostraram 

capacidade de adaptação e resiliência na travessia da crise do coronavírus, se 

posicionando, diferentemente das crises anteriores, como parte da solução ao invés de 

epicentro do problema. 

Sobre a rentabilidade dos fundos Ref. ao mês 09/2020, Zenildo comenta, 

que a carteira de ativos do SERRA PREVI obteve rentabilidade positiva de R$5.478,30 e 

negativa de R$90.554,97, consolidando percas de R$85.076,67, resultando em um saldo 

de patrimônio final de R$22.347.828,89. 

 

Milton comenta que todos os fundos referentes aos investimentos do mês 

09/2020 estão enquadrados de acordo com a Resolução CMN 4.604/2017 e cumpre com 

os requisitos da Política de Investimentos do RPPS. 
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Milton comenta que a carteira de investimentos do SERRA PREVI continua 

diversificada e que o melhor a se fazer neste momento é continuar acompanhando os 

rendimentos e a direção do mercado de valores, para não ter percas nesta reta de fim do 

ano. A situação fiscal do governo brasileiro continuou sendo a principal preocupação dos 

investidores brasileiros em setembro. No momento podemos observar na tabela abaixo o 

percentual de recursos aplicados por benchmark de cada fundo que temos em nossa 

carteira: 

 

Zenildo diz que após atingir a máxima histórica logo no começo de 

setembro, o S&P 500 iniciou um movimento de correção puxado pelas ações de 

tecnologia, chegando a acumular queda de quase 10%. O Nasdaq, que tem ainda maior 

concentração em empresas de tecnologia, caiu quase 12%, e que a ideia de acompanhar 

nossos investimentos como comentou o Sr. Milton é interessante e necessário para 

minimizar percas quando necessário e lucrar quando tiver oportunidade. Em setembro por 

exemplo, não houve um motivo claro que tenha originado o movimento de queda, como 

havia ocorrido em março com a covid-19. Alguns acreditam que o descolamento entre o 
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mercado financeiro e a economia real tenha atingido um limite e a falta de novos 

estímulos tenha levado ao início de uma correção. Outros veem uma migração de 

investidores de empresas de tecnologia para outras mais cíclicas, que se beneficiariam 

diretamente da uma recuperação econômica. 

Milton sugeriu que fixasse a baixo o 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 política de 

investimentos. 

 

Quésia comenta ainda que é importante ressaltar, que mesmo diante das 

dificuldades que tem aparecido neste exercício, o Instituto continua sendo solido e eficaz 

quanto a suas finanças. O comitê de investimento tem feito excelentes indicações ao CAF 

para resgates e aplicações que resultaram em rendimentos consolidados entre percas e 

ganhos de R$ 470.781,75 (Quatrocentos e setenta mil, setecentos e oitenta e um reais e 

setenta e cinco centavos), e que apesar do SERRA PREVI ser uma autarquia 

considerada nova e de pequeno porte, tem apresentado uma gerencia excepcional frente 

a maioria mais antiga do nosso Estado. Iniciamos o ano com o Patrimônio líquido de R$ 

21.114.678,33 e no mês de setembro deste ano estamos com R$ 23.395.930,15, os quais 

vamos gerenciar até o último dia do mês em busca de superar nossa meta atuarial anual. 

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 

membros do Comitê de Investimentos Sra. Quésia A. B. Barbosa  e Sr. Milton B. R. 

Coimbra. 

 

 

 

 

 

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