PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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, Fernando Pereira dos Santos, titular do poder
executivo e Filipe Bakkar Reckers, suplente do Prev-Xangri-Lá.
Os relatórios de janeiro 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 46,55% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 0,31%.
Grande razão para o não atingimento da meta foi por fatores externos: com o
avanço da doença provocada pelo coronavírus, a bolsa chinesa, que representa uma
das maiores potências econômicas, ficou fechada por um longo período. Sendo assim,
a economia mundial sofreu reflexos. Ainda, a moeda brasileira teve forte
desvalorização, em razão do acordo econômico feito entre EUA e China, em que a
China se comprometeu a comprar mais produtos americanos, logo, prejudicou as
exportações das commodities brasileiras.
A expectativa do mercado é de receio quanto à propagação e disseminação do
coronavírus, sendo assim é esperado maior volatilidade pros próximos períodos. O
Comitê decide pela manutenção da carteira e aguarda os próximos sinais do mercado.
Ainda, se o mercado continuar como está, o Comitê tem a intenção de fazer os
próximos aportes em fundos atrelados a IRF-M e IRF-M 1+.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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