PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15 horas, na sala
do Prev-Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à Portaria 116/2018 do Prev-XangriLá, os membros Bruno Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e presidente
do Comitê, Gustavo Campos Gonçalves, representante do Conselho de
Administração, Fernando Pereira dos Santos, suplente do poder executivo, Bruna dos
Santos Dicksen, suplente do Conselho de Administração e Heloisa Alves da Rosa,
diretora-presidente do Prev-Xangri-lá.
Os relatórios de dezembro de 2018 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, neste mês, em 159,99%. Devido
ao fim do exercício financeiro, foi constatado que o Comitê de Investimentos atingiu
92,68% da meta estipulada para o ano, obtendo rentabilidade de R$2.843.419,19.
Apesar dos esforços dos membros do Comitê para atingir a meta, não foi possível,
muito em razão de acontecimentos imprevistos, como a prisão do ex-presidente da
república, a greve dos caminhoneiros no mês de maio, o período eleitoral conturbado,
a influência do cenário econômico externo, em especial a taxa de juros dos EUA que
atraiu os investidores que aplicavam no Brasil.
Foi apresentada a proposta de realocação de R$1.865.000,00 de recursos
aplicados no fundo Banrisul Absoluto (CDI) para os fundos Banrisul Previdência
Municipal III (IMA-B) e Banrisul Patrimonial (IMA Geral), a fim de aumentar a
rentabilidade dos recursos do Prev-Xangri-Lá, visto que o mês de janeiro tem
apresentado rentabilidade bem positiva. Os membros concordaram.
Foi informado que se iniciou novamente o processo de credenciamento das
instituições financeiras, inclusive já abertos os protocolos. Porém, novos formulários e
novas exigências foram implementados na semana passada pelo Ministério da
Previdência. O Presidente do Comitê está em contato com os bancos e com a
consultoria de investimentos, Referência, para concluir esses relatórios.
Nada mais a tratar, esta ata é lida e aprovada por todos, conforme assinaturas
abaixo.
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