PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 02/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à Portaria
199/2019 do Prev-Xangri-Lá, os membros Bruno Oliveira Fraga, representante do
Prev-Xangri-Lá e presidente do Comitê, Gustavo Campos Gonçalves, titular do
Conselho de Administração, Fernando Pereira dos Santos, titular do poder executivo,
Daniel Rodrigo Chesini, suplente do poder executivo e Heloisa Alves da Rosa,
presidente do Prev-Xangri-Lá.
Os relatórios de dezembro de 2019 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 75,25% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 1,29%. A Inflação de dezembro ficou bem acima da
média dos outros meses, em 1,71%. Apesar disso, o Comitê atingiu 124,13% da meta
anual, obtendo uma rentabilidade de 13,34% no ano de 2019.
Em razão da indicação da consultoria de investimentos, no dia 13/01/2020,
houve aplicações nos fundos de renda variável mencionados na ata 01/2020. Esses,
na data de hoje, estão com rentabilidade acima da renda fixa, sendo o com menor
rentabilidade em 1,20% e o maior em 5,16% no mês.
Com a queda da bolsa que ocorreu no dia 27/01/2020, surgiu oportunidade de
nova entrada no ETF BOVA11. No dia de hoje já se apresentam ganhos.
Quanto à aplicação em fundo imobiliários, que foi levantado na última reunião,
a consultoria de investimentos, Referência, mencionou que no momento não indica a
aquisição. Ainda, foi verificado que esse ano, em razão da reforma tributária, esses
fundos tendem a ter desvalorização.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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