PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 09/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 15 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à
Portaria 061/2019 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, Filipe Bakkar Reckers, suplente do Prev-Xangri-Lá, e Heloisa
Alves da Rosa, Diretora Presidente do Prev-Xangri-Lá.
Os relatórios de junho 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 419,82% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 2,09%, ou seja, R$904.826,15. Até o mês de junho, o
Comitê atingiu 141,7% da meta anual.
Conforme foi comentado na última reunião, aplicou-se nos fundos de renda
variável do Banco do Brasil: BB Prev Ações Valor (R$600.000,00), o qual teve uma
rentabilidade aproximada de 2% no mês, e BB Prev Ações Governança
(R$400.000,00), o qual teve rentabilidade aproximada de 1,6% no mês.
Iniciaram-se as aplicações no ETF Bova11, em lotes de aproximadamente
R$100.000,00. Na primeira operação de compra e venda, obteve-se lucro líquido de
2,7%. Os membros continuarão a aplicar conforme a estratégia estipulada em ata
anterior.
No mês de julho, a servidora Bruna dos Santos Dicksen foi aprovada em
exame de CGRPPS (Certificado de Gestor dos Regimes Próprios de Preivência
Social), fazendo com que todos os membros do Prev-Xangri-Lá estejam com
certificado válido.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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