
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA 

ATA Nº 008/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA 

Realizada no dia 16 de junho de Dois Mil e Vinte às 12h00Min. 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) Análise da carteira de investimentos do mês de maio de 2020; 

02) Deliberação sobre possíveis aplicações. 

Quésia começou a reunião comentando sobre o cenário econômico, 

especificadamente sobre o possível corte da Taxa Selic, pois, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) anunciou um corte da taxa básica 

de juros em 75 pontos base, levando a Selic-Meta para o patamar de 2,25% ao ano. A 

decisão oficial será conhecida na quarta feira, dia 17 de junho, a partir das 18h. Ao final 

do ciclo de juros atual, a Selic deverá atingir 1,5% ao ano e permanecer nesse patamar 

até o início do último trimestre de 2021, quando se iniciará um ciclo de normalização de 

juros. Na última reunião do Copom, havia dois grandes debates no mercado. O primeiro 

se referia à possibilidade e à conveniência de aceleração do corte de juros. O segundo 

estava relacionado à taxa terminal do ciclo. É claro que os dois debates estavam 

interconectados, afinal se o espaço de corte de juros fosse pequeno, seria menor também 

a possibilidade de o Banco Central acelerar os cortes de juros. O Banco Central sinalizou 

através de comentários que a taxa Selic poderia seguir com queda de até 1,5% até 

dezembro de 2020. 

A carteira de investimentos de maio do SERRA PREVI não teve novas 

aplicações ou resgates, terminou o mês da seguinte forma: 
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Ficou evidente nesta primeira tabela que estamos recuperando os prejuízos 

do mês de março, tivemos uma rentabilidade positiva no mês de R$ 227.844,90 

(Duzentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa 

Centavos), restando a recuperar as percas de Março, para o mês de junho o equivalente 

a R$ 43.381,31 (Quarenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Um 

Centavos. 

 

Milton comenta que tem feito estudos e anotações para ampliar a 

diversificação nas aplicações do Instituto através de novas aplicações, mas que a curto 

prazo a carteira tem apresentado boa rentabilidade/retorno. 

 

Quésia diz que a carteira atual de investimentos do Instituto tem obtido boa 

rentabilidade, mas que o comitê tem analisado criteriosamente alguns investimentos para 

melhorar a performance da carteira de investimentos, e que mesmo diante do cenário 

econômico cheio de incertezas que estamos passando esperamos atingir a meta atuarial 

deste exercício. 
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Milton diz que a carteira de investimentos do Instituto está bem diversificada, 

e temos a possibilidade de fazer aplicações em diversos fundos caso seja necessário, 

sem alteração da Política de Investimentos, Quésia concorda. 

Milton diz que o mercado ainda vai se manter instável até o fim do ano, onde 

possivelmente vão começar o tratamento para a COVID-19, mas sugere algumas 

investimentos para deliberação do CAF e posterior aplicação: 

 

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 


