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ATA Nº 20/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREV-

XANGRI-LÁ

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  dezembro de  dois  mil  e  vinte,  na  sala  de  reuniões  da
Prefeitura Municipal  de Xangri-Lá,  reuniram-se,  em atendimento à Portaria  025/2020 do Prev-
Xangri-Lá, os membros Bruno Oliveira Fraga e Filipe Bakkar Reckers, presidente do Comitê e
representante suplente do Prev-Xangri-Lá, Bruna dos Santos Dicksen, representantes titular do
Conselho de Administração,  Fernando Pereira dos Santos, representante titular e suplente do
Poder Executivo.

Os relatórios de novembro de 2020 foram explanados por Bruno, referente às rentabilidades
dos  Fundos  de  Investimento,  meta  atuarial,  composição  e  enquadramento  da  Carteira  de
Investimentos do Prev-Xangri-Lá. Conforme demonstrado nos relatórios, os rendimentos ficaram
em  107,93% da  meta  do  mês,  obtendo  uma  rentabilidade  de  1,55%.  Nesse  mês  apresenta
rentabilidade acumulada positiva de R$1.194.944,92. O atingimento da meta acumulada está em
20,30% a.a.

A  reunião  iniciou  com  o  presidente  explicando  que  na  última  dezena  de  novembro
aconteceram as realocações propostas pelo Comitê e aprovadas pelo Conselho de Administração,
conforme consta na ata nº 18 do Comitê e atas nº 11 e 12 do Conselho. Ou seja, realocação em
torno de 10% do Patrimônio Líquido da Carteira do Prev-Xangri-Lá de fundos maior prazo e risco
(benchmarks IMA-B e IMA-GERAL) para outros considerados mais conservadores (IRF-M 1, IDKA
2A e IMA-B 5). Para demonstrar como ficou a distribuição da carteira, Bruno montou uma tabela
comparativa  dos  indicadores  dos  meses  de  outubro  e  novembro/2020.  O  IMA-B  que  antes
compunha 15,09%, agora está em 11,06%, o IMA-GERAL que antes era 16,23% agora está em
7,77%, o IMA-B 5 que antes era 17,37% está em 19,92%, o IRF-M 1 que antes era 19,69%, agora
está em 25,77% e o IDKA que antes era 13,23%, agora está em 16,68%. Importante mencionar
também que no mês de novembro os resgates para pagamentos de obrigações foram efetivados
dos fundos IMA e as aplicações  dos recursos de repasses previdenciários em fundos IRF-M 1,
IDKA e IMA-B 5.

Bruno mencionou que, conforme consta na nº 19/2020, a política de investimentos aprovada
pelos membros do Comitê foi apresentada no dia 25 de novembro ao Conselho de Administração,
os quais no dia 10 de dezembro foi aprovada pelos seus membros, conforme mencionado na sua
ata de nº 13/2020.

Conforme apresentada pela BRPREV, empresa responsável pelo cálculo atuarial, a  meta
para 2021 será o INPC + 5,43%. O valor será atualizado na política de investimentos 2021.

Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, conforme as
assinaturas abaixo.
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