PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 07/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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, Bruna
Dicksen dos Santos, suplente do Prev-Xangri-Lá, Fernando Pereira dos
Santos, suplente do poder executivo e Gabriel da Silveira, representante do
Conselho de Administração.
Os relatórios de abril de 2018 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 59,48%,
em razão do cenário político instável em que o mercado não sabe quais serão
os próximos candidatos à presidência e quais serão as tendências de mercado
que assumirão.
Conforme contado na última reunião do Comitê, houve o aumento dos
limites dos percentuais máximos da Política de Investimentos 2018: Art. 7º, I, b
de 95% para 100%, visto que com os reenquadramentos estipulados pela
Resolução 3.922/2010, a carteira do PREV ficou desenquadrada. Art. 8º, II, a
de 2% para 7%, já que atualmente a carteira está quase beirando o limite, em
1,66% (ações Banrisul). Art. 8º, I, b de 2% para 7%, já que o Comitê de
Investimentos pretende começar a investir no ETF BOVA11.
Conforme definido na ata 08/2018 do conselho de administração, o
Comitê de Investimento foi autorizado a investir no ETF BOVA11. Como
definido, o percentual máximo para essa aplicação ficou em 7%. Inicialmente
será trabalhado com um valor em torno de 5% (R$1.500.000,00), dividido em
10 cotas desse valor. Após, ficou definido que o momento para vender a cota
será quando atingir rentabilidade de 2% quando houver tendência de queda e
de 3% quando houver tendência de alta. Para comprar, será quando houver
variação negativa de 3% do preço de compra imediatamente anterior.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os
presentes, conforme as assinaturas abaixo.
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