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 Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 13 horas, 
na sala de reunião da Prefeitura 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, Bruna 
dos Santos Dicksen, suplente do Prev-Xangri-Lá, Maico Santos Souza, 
representante do poder Executivo e Gustavo Campos Gonçalves, suplente do 
Conselho de Administração. Contou-se também com a presença de Heloisa 
Alves da Rosa, Presidente do Prev-Xangri-Lá e Núria Broll, da consultoria de 
investimentos Referência Gestão e Risco.  
 Os relatórios de maio 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, nesse mês, em -1,46%, 
muito em razão do cenário político instável devido à greve dos caminhoneiros, 
estagnando a circulação dos produtos no país por um total de 11 dias, afetando 
drasticamente a economia. Além disso, outro importante fator foi a taxa de 
juros dos Estados Unidos que apresentou duas altas consecutivas, atraindo os 
investidores que antes aplicavam no Brasil. Importante destacar que as 
rentabilidades negativas não foram exclusivas do Prev-Xangri-Lá, mas sim de 
quase todos os RPPS que possuem recursos alocados em fundos de 
investimentos. 
 Conforme concordado pelos membros presentes, o ideal para a 
conservação da carteira será fazer realocações progressivas dos recursos de 
índice IMA-B, IMA-GERAL e IRF-M em fundos que apresentam menor risco, 
como o CDI e o IRF-M 1 que, apesar não ter uma grande rentabilidade, tendem 
a se manter positivos, mesmo em cenários de instabilidade. Concordou-se 
também que realocações bruscas não devem ser realizadas, pois a depender 
de quais serão os candidatos favoritos para assumir a presidência da república, 
o mercado poderá reagir positivamente, inclusive para a atual carteira do Prev-
Xangri-Lá. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme as assinaturas abaixo. 
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