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Realizada no dia 13 de Janeiro 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 do saldo dos fundos da carteira no mês de dezembro/2019; 

02) Análise a rentabilidade dos fundos da carteira no mês de dezembro/2019. 

A Quésia começou a discorrer sobre os assuntos: 

 

01) No mês de Dezembro teve R$ 1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais) 

no fundo BB PREVID IMA-B TP. 

 

A disponibilidade financeira do SERRA PREVI no final do mês teve um 

somatório de R$ 415.158,05 (Quatrocentos e quinze mil, cento e cinquenta e oito reais e 

cinco centavos), desse valor poderemos fazer os pagamentos das despesas e o que sobrar 
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fazer aplicação. Como pode ser observado na tabela 01, não tivemos como resultado no 

fim do mês saldo negativo. 

Iniciamos o exercício de 2019 com R$ 16.320.569,83 (Dezesseis milhões, 

trezentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) e 

terminamos com R$ 21.114.678,33 (Vinte e um milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e 

setenta e oito reais e trinta e três centavos), o que representou um aumento no patrimônio 

de R$ 4.794.108,50 (Quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e oito reais 

e cinquenta centavos). 

 

02) Quesia diz que pode-se observar na tabela 01, que todos os fundos tiveram 

rentabilidade positiva, sendo que na tabela 03 observa-se que a rentabilidade mensal da 

carteira no mês de dezembro foi de 0,94%, enquanto a meta atuarial foi de 1,65% no mês.  

No mês de dezembro não foi possível alcançar a meta atuarial devido à alta volatilidade no 

mercado de capitais que ocorreu no mês.  

Milton diz que é importante lembrar que 2019 foi um ano recheado de 

incertezas. Apreensões acerca da guerra comercial entre China e Estados Unidos e, no 

mercado local, a tramitação da reforma da previdência, até sua efetiva aprovação, foram 

eventos que capturaram a atenção e testaram os movimentos de mercado em diversos 

momentos, trazendo volatilidade aos ativos e consequentemente aos fundos de 

investimentos.  

Posteriormente o conselheiro Milton continua dizendo que o mês de novembro 

foi positivo no âmbito dos mercados globais. O desempenho favorável se deve às 

expectavas positivas quanto a um possível acordo entre EUA e China. Dados positivos da 

atividade econômica global aliado a políticas monetárias flexíveis por parte dos Bancos 

Centrais das principais economias mundiais deram suporte aos ganhos na maior parte dos 

mercados. 
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No ambiente doméstico, os dados de atividade continuaram apontando 

recuperação gradual da economia. O PIB do 3° tri/19 surpreendeu positivamente, 

avançando 0,6%. Quanto a Política monetária, o Banco Central repetiu as principais 

mensagens do comunicado em que reduziu a Selic em 0,50p.p. para 5%, sinalizando 

“cautela em eventuais novos ajustes no grau de estimulo”. A Bolsa: Encerrou o mês de 

novembro com alta de 0,95%, aos 108.233 pontos. No ano, o índice Ibovespa acumulou 

ganhos de 23,2%. No Câmbio: O Real encerrou o mês de novembro com importante 

desvalorização de 5,49% ante o Dólar, a R$4,22. No ano, a moeda doméstica exibiu 

depreciação de 9,01%. Os juros: As taxas de juros encerraram o mês de novembro em alta 

em todos os segmentos da estrutura a termo doméstica. Entre os motivos para esta 

"abertura" estão o movimento de depreciação cambial, as notícias menos favoráveis no 

âmbito da inflação, cujos números mensais devem se mostrar pontualmente mais elevados 

no curto prazo, e cautela nos movimentos subsequentes da autoridade monetária. Em 

função deste movimento da curva de juros, os principais índices de Renda Fixa 

apresentaram resultados negativos, o mesmo acontecendo com a rentabilidade dos 

principais fundos de investimento de Renda Fixa para o segmento de RPPS. Os fundos 

com maior "duration" tiveram maior impacto negativo, como àqueles atrelados ao IMA-B e 

IMA-B 5+, no entanto, ficou demonstrado em nossos fundos com esses benchmark que 

mesmo diante deste cenário econômico complexo, o exercício terminou com rendimentos 

positivos, e a expectativa é que os próximos anos haja melhoria do ambiente de negócios 

e um crescimento da atividade econômica brasileira, com inflação controlada. 

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 


