PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 12/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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 e
Bruna dos Santos Dicksen, suplente do Conselho de Administração.
Os relatórios de agosto 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 -0,42% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 0%. Até o mês de agosto, o Comitê atingiu 131,34% da
meta anual.
Apesar de a rentabilidade do mês ter ficado zerada em percentuais, ficou
abaixo da meta do mês. Entretanto, se for analisada a rentabilidade acumulada do
ano, o Comitê atingiu 131,34% seguindo essa mesma estratégia.
Analisando-se os benchmarks do mês até o dia de hoje, o desempenho do mês
de setembro se mostra bastante positivo. Todavia, tende-se a direcionar os novos
aportes financeiros a fundos mais conservadores (IRF-M 1, IRF-M 1+, IRF-M), de
forma a garantir que se bata a meta do ano sem tanta exposição ao risco.
As carteiras sugeridas da Caixa e do Banco do Brasil foram analisadas pelos
membros do Comitê e chegou-se a conclusão de que a carteira do Prev-Xangri-Lá
está muito próxima à do BB. Sendo assim, os membros decidiram pela manutenção da
carteira. Caso necessário, haverá convocação extraordinária para deliberar
realocações.
Quanto à carteira sugerida da CEF, o fundo Caixa FIC Brasil Gestão
Estratégica RF despertou interesse dos membros do Comitê. Sendo assim, será
aguardado momento oportuno para aplicação nesse ativo.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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