PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVXANGRI-LÁ
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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-XangriLá, Bruna dos Santos Dicksen, representante titular do conselho de administração e Fernando Pereira dos
Santos, representante titular do Poder Executivo.
Os relatórios de janeiro de 2021 foram explanados pelo presidente, referente às rentabilidades dos
Fundos de Investimento, meta atuarial, composição e enquadramento da Carteira de Investimentos do PrevXangri-Lá. Conforme demonstrado nos relatórios, a rentabilidade ficou em -0,36%, e em relação a meta do
mês, que ficou estipulada em 0,71%, o Prev-Xangri-Lá atingiu -51,25%.
O presidente explanou que no mês de janeiro o mercado de uma forma geral foi negativo, tanto para
a maioria da renda fixa, como para a renda variável. Entretanto, houve índices que foram positivos, como o
IRF-M 1, IDKA 2A e o IMA-B 5, comportamento que vai ao encontro da estratégia de proteção da carteira do
Prev-Xangri-Lá, adotada em novembro/20 (ata nº 18/2020 do comitê). Ainda, comentou que as expectativas
para janeiro/21 eram de continuidade do mês de dezembro/20, de otimismo e crescimento, em razão da
vacinação em alguns países. Nos EUA, posse do Presidente Joe Biden e o controle das casas do
Congresso pelos democratas, facilitando a aprovação do pacote fiscal. Entretanto, a realidade foi de novas
ondas de COVID, descobertas e avanços de novas cepas, dificuldade no fornecimento das vacinas e
demora na aprovação do pacote fiscal dos EUA. Quanto ao Brasil, passa-se por um problema econômico:
enquanto não houver a vacinação em massa, a solução é o isolamento social, dificultando a recuperação
econômica e demandando o auxílio emergencial. Com isso, ficam as dúvidas sobre o tamanho da dívida
brasileira.
Em segundo momento, o presidente mencionou os fundos de renda variável que compõem a carteira
do Prev-Xangri-Lá. Foi sugerido que a consultoria de investimentos, Referência, fizesse uma análise prévia
desses fundos, bem como uma comparação com outros semelhantes e, também, analisasse um fundo
cambial. Além disso, os membros analisaram o fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF e
decidiram que o próximo repasse de recurso previdenciário seria aportado nesse fundo, visto entenderem
que tem apresentado rentabilidade favorável, inclusive em meses que o cenário se comporta com
volatilidade. Entendem também que, por ter o IPCA como benchmark, traz diversificação à carteira.
Combinaram de realizar um estudo de realocação a esse fundo quando o da Caixa atrelado ao IRF-M ficar
positivo.
O presidente comentou que o Edital 03/2021, referente ao Credenciamento das Instituições
Financeiras, realizado em consonância com as determinações da Secretaria da Previdência (publicação em
08/06/2020), será divulgado no diário oficial da FAMURS e estará disponível no sítio do Prev-Xangri-Lá. Que
em virtude da aproximação do vencimento do credenciamento do BB, da CEF e do Banrisul, logo terão que
ser credenciados novamente.
A Diretora-Presidente informou que atualmente há uma vaga na composição do Comitê, em razão do
desligamento do membro representante suplente do poder executivo. Sugeriu que a vaga permanecesse
aberta em razão das alterações da legislação quanto à certificação e à composição. Considera-se que não
haverá prejuízo às atividades do Comitê, em razão de se tratar de uma vaga de suplente. Assim, após
alteração da legislação, que já se encontra em estudo, a vaga será provida.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, conforme as
assinaturas abaixo.
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