PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos vinte oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 14
horas, na sala de reunião da Biblioteca 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,
Gustavo Campos Gonçalves, suplente do Conselho de Administração, Maico
Santos Souza, representante do poder executivo, Bruna dos Santos Dicksen,
suplente do Prev-Xangri-Lá.
Os relatórios de Janeiro 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 199,93%,
ou seja, quase o dobro da meta.
Conforme o edital de credenciamento 01/2018, que versa sobre o
credenciamento das instituições financeiras, no dia 02/02/2018 foram
homologados e publicados as instituições financeiras e os fundos credenciados
ao Prev-Xangri-Lá: Banrisul (processo 2.154/2018), CEF (processo 2.153/2018)
e Banco do Brasil (processo 2.150/2018). Os devidos processos de
credenciamento encontram-se na sede do Prev-Xangri-Lá, bem como os
atestados de credenciamento.
Analisando o relatório comparativo de 2017 dos fundos de investimento,
verificou-se que o fundo BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA, que
faz parte da carteira de investimentos do Prev-Xangri-Lá, não está com uma
boa rentabilidade, se comparado aos demais. Outras opções de investimentos
serão analisadas para substituir o respectivo fundo.
Constatou-se a necessidade de levantar cursos para aprimorar a técnica
dos membros do Comitê de Investimento para terem mais autonomia nos
investimentos, bem como de possibilitar a investir em renda variável.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os
presentes, conforme as assinaturas abaixo.
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