PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 13/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos dezessete dias do mês de outubro 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, Filipe
Bakkar Reckers, suplente do Prev-Xangri-Lá, Maico Santos Souza,
representante do poder Executivo, 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, os membros do Conselho de Administração, acompanhados
de sua presidente, Ana Paula Fernandes Spalding e o representante da
consultoria de investimentos Referência, João Ennes.
Primeiramente, foi apresentado por João uma análise das rentabilidades
do ano, seguindo pelas expectativas até o final do ano, que continuará tendo
grande influência das eleições, a depender de quem for eleito o presidente da
república.
Segundamente, foi debatida a Política de Investimentos de 2019 do
Prev-Xangri-Lá, analisando o cenário externo: a grande alta do dólar (guerra
econômica entre os EUA e a China), bem como o cenário interno: as reformas
previdenciária e tributária. Como foi apontado por João, esse ano não será
possível atingir a meta, assim como será muito difícil atingir no próximo ano,
visto que haverá muita turbulência no mercado financeiro e político, muito em
razão dos motivos acima citados.
Após a análise dos cenários, verificaram-se os percentuais de alocação
de recursos nos tipos de investimentos para o ano de 2019, sendo que o mais
importante, para que o RPPS não fique desenquadrado, é não ultrapassar o
limite superior, nem ficar abaixo do inferior.
Todos os membros do comitê de investimentos e do conselho de
administração que estavam presentes aprovaram a política de investimentos de
2019.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os
presentes, conforme as assinaturas abaixo.
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