PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 16/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, em reunião
virtual, reuniram-se, em atendimento à Portaria 025/2020 do Prev-Xangri-Lá, os
membros Bruno Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e presidente do
Comitê, Filipe Bakkar Reckers, representante suplente do Prev-Xangri-Lá, Bruna dos
Santos Dicksen, representante titular indicada pelo Conselho de Administração, Daniel
Rodrigo Chesini, representante suplente indicado pelo poder executivo, Heloisa Alves
da Rosa, presidente do Prev-Xangri-Lá e João Ennes, representante da consultoria de
investimentos Referência.
A reunião iniciou com a análise das rentabilidades dos Fundos de Investimento,
meta atuarial, composição e enquadramento da Carteira de Investimentos do PrevXangri-Lá referente ao mês de agosto/2020. Conforme demonstrado nos relatórios, os
rendimentos ficaram em -46,97% da meta do mês, com rentabilidade de -0,39%. João
comentou que as principais razões internas para a volatilidade do mês de agosto
foram as tensões políticas, em especial da presidência com a equipe econômica, e as
fiscais, com preocupações em relação às contas públicas. E, para o cenário externo,
os indícios de uma segunda onda de contaminações pela COVID19, pelos conflitos
entre os EUA e a China e pela vacância da ministra da Suprema Corte americana.
Em contrapartida, João mencionou que os dados econômicos permanecem
fortes, indicando uma recuperação rápida das principais economias, que há
expectativas de que a vacina contra o COVID19 esteja disponível no ano que vem,
que a produção industrial do Brasil avança 8%, que a perspectiva é de um 3º trimestre
com crescimento econômico, que há otimismo nos balanços corporativos a serem
divulgados em outubro e novembro, que com o juro real próximo a zero, há a
tendência de migração do capital pré-fixado para o pós-fixado e para ativos de maior
risco.
Em segundo momento, foi questionado à Referência sobre compra direta de
títulos públicos. João apresentou que seria possível adotar as estratégias de marcação
a mercado e/ou marcação na curva, que deveriam ser analisados o ano de vencimento
dos títulos e o percentual acima da inflação de retorno. Ficou de fazer um estudo dos
títulos públicos disponíveis e se traria vantagem à carteira do Prev-Xangri-Lá, para,
posteriormente, os membros discutirem a respeito.
Quanto ao fundo Austro Institucional PIPE Bancos, foi mencionado na última
assembleia que caso não fosse possível substituir a atual administradora pelo
Bradesco, a maioria dos cotistas optariam pela dissolução do fundo, recebendo as
ações proporcionalmente. Essa matéria será discutida na próxima assembleia, dia
28/09/2020.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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