PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, 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, Bruna dos Santos Dicksen e Gustavo Campos
Gonçalves, representantes titular e suplente do conselho de administração e Daniel
Rodrigo Chesini, representante suplente do Poder Executivo.
Os relatórios de dezembro 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 106,78% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 1,29%. A Inflação de dezembro ficou bem acima da
média dos outros meses, em 2,08%, a melhor rentabilidade do ano de 2020, porém a
meta ficou bem elevada. A carteira atingiu 34,75% da meta anual, obtendo uma
rentabilidade de 4,05% no ano de 2020, levando em consideração que foi um ano
bastante volátil em razão da pandemia do COVID19 que se alastrou pelo mundo,
grandes metrópoles em lockdown, período eleitoral brasileiro e americano, cenários
políticos conflituosos e reformas legislativas trancadas.
O presidente do Comitê explicou que atualmente o ETF BOVA11 não está
fazendo parte da carteira, em razão de que a alta do fim de dezembro e do início de
janeiro, as posições foram vendidas, obtendo lucro significativo.
Foi levantada a questão do fundo AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
FIC AÇÕES, que para que o fundo seja dissolvido é necessário que todos os RRPS
cotistas enviem as documentações necessárias à administradora, entretanto até o
momento, em torno de 10 institutos ainda não enviaram. Como o RPPS Xangri-Lá tem
interesse pela dissolução e já enviou a documentação, tentará verificar de que outra
forma seria possível agilizar o processo.
Os membros analisaram e credenciaram o fundo de investimentos CAIXA FIC
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. O anexo 1 encontra-se anexado ao processo
número 25.096/2020, de credenciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Os membros combinaram de analisar a compra direta de títulos públicos
federais na próxima reunião do Comitê de Investimentos.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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