PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 08/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, em encontro online, reuniram-se, em
atendimento à Portaria 200/2019 do Prev-Xangri-Lá, os membros Bruno Oliveira Fraga,
representante do Prev-Xangri-Lá e presidente do Comitê, Gustavo Campos Gonçalves,
representante do Conselho de Administração, Bruna dos Santos Dicksen, suplente do Conselho
de Administração, e Heloisa Alves da Rosa, diretora presidente do Prev-Xangri-Lá.
Conforme ficou estabelecido na ata de número 05/2020, os membros do Comitê estão se
reunindo semanalmente para tratar da atual posição carteira de investimentos do PrevXangri-Lá e reagir aos efeitos do avanço do novo corona vírus, o COVID19, sobre o
mercado de investimentos.
O mercado no mês de abril teve alguma recuperação frente à forte queda do mês de
março. Analisando a prévia do mês de abril, a carteira do Prev-Xangri-Lá teve rentabilidade
mensal aproximada de 1,25%. Conforme explicação do presidente, se no mês de abril houvesse
sido feitas as realocações, não se atingiria essa rentabilidade.
Segundo explicação da Diretora-Presidente, após ter assistido ao evento da TV Abipem e
da XP Investimentos no dia 05/05/2020, os palestrantes indicaram que para se ter uma boa
rentabilidade no ano de 2020, os RPPS devem investir em renda variável nesse momento, visto
entenderem que a bolsa se encontra em baixa e, a longo prazo, há tendência de alta, porém os
RPPS precisam estar cientes que o mercado está muito volátil e poderá apresentar momentos
negativos. Esse entendimento dos palestrantes será exposto ao Conselho de administração.
Conforme havia sido combinado na ata de número 05/2020, o Comitê realizará
realocações na carteira, de forma a deixá-la mais protegida para momentos de volatilidade.
Todavia, ainda se aguarda o momento ideal para efetivá-las. Amanhã, 06/05/2020, o Copom irá se
reunir para tratar da taxa da Selic. Há fortes indícios de que a taxa sofra corte de 0,5 a 0,75, o que
pode ter como consequência a valorização dos títulos públicos, em especial os IMAs. Sendo
assim, o Comitê opta por continuar monitorando os benchmarks. Entretanto, se na reunião do
conselho de administração, após a explicação da Diretora-Presidente sobre o cenário e a posição
da carteira, for determinado que devem ser realizadas as realocações, o Comitê as realizará.
Outra medida importante que foi adotada pelo Comitê foram os investimentos no ETF
BOVA11. No mês de abril houve compra de R$200.000,00 BOVA11, a R$75,00/unidade. No dia
29/04/2020, vendeu-se a R$79,69/unidade. A operação gerou rentabilidade bruta de 6,25%. Em
razão da volatilidade do mercado e, como a diretora-presidente indicou oportuno, os membros
decidiram por aumentar o valor das mãos para próximo de R$350.000,00. A próxima compra será
realizada quando surgir uma nova janela de entrada e houver indicação da Banrisul Corretora.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, que, em
virtude de reunião online, terão suas assinaturas em momento posterior.
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