PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às 14 horas, na
sala de reunião da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, reuniram-se, em
atendimento à Portaria 059/2017 do Prev-Xangri-Lá, os membros Bruno
Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e presidente do Comitê,
Gabriel da Silveira, representante do Conselho de Administração, Maico Santos
Souza, representante do poder executivo, Fernando Pereira dos Santos,
suplente do poder executivo.
Os relatórios de Dezembro de 2017 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, neste mês, em
104,13%, ou seja, acima da meta. Devido ao fim do exercício financeiro, foi
constatado que o Comitê de Investimentos atingiu 136,29% da meta estipulada
para o ano, obtendo rentabilidade de R$2.337.122,44.
Conforme a publicação do edital de credenciamento 11/2017, publicado
no fim de dezembro, os membros analisaram os documentos enviados pelas
instituições financeiras: Banrisul (processo 2.154/2018), CEF (processo
2.153/2018) e Banco do Brasil (processo 2.150/2018), bem como os
documentos dos seus fundos de investimento, realizando os Termo de Análise
de Credenciamento. Constata-se que as três instituições financeiras, por
atenderem a todos os requisitos aplicados no edital 11/2017, encontram-se
aptas a receber os recursos do Prev-Xangri-lá. Os devidos processos de
credenciamento encontram-se na sede do Prev-Xangri-lá. Os atestados de
credenciamento serão realizados nos próximos dias e publicados no diário
oficial, bem como no site do Prev-Xangri-lá.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os
presentes, conforme as assinaturas abaixo.
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