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ATA Nº 08/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

PREV-XANGRI-LÁ 
 

 Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 15 horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à 

Portaria 061/2019 do Prev-Xangri-Lá, os membros Bruno Oliveira Fraga, presidente do 
Comitê, Gustavo Campos Gonçalves e Bruna dos Santos Dicksen, respectivamente 
titular e suplente do Conselho de Administração, Maico Santos Souza, suplente do 
poder executivo e Heloisa Alves da Rosa, Diretora Presidente do Prev-Xangri-Lá. 
 Os relatórios de abril e maio 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 abril, em 72,85% da meta, 
obtendo uma rentabilidade de 0,79%, ou seja, R$334.516,56. O mês de abril se 
mostrou muito instável. Quanto ao mês de maio, os rendimentos ficaram em 290,33% 
da meta, obtendo uma rentabilidade de 1,85%, ou seja, R$796.585,25, muito em razão 
das realocações realizadas pelos membros do Comitê. 
 Conforme a sugestão da consultoria de investimentos Referência, acordado 
pelos membros do Comitê e posterior autorização do Conselho de Administração na 
última reunião (ata 07), serão realizadas as seguintes movimentações:  

• Aplicações nos fundos de renda variável, BB Prev Ações Valor (R$600.000,00) 
e BB Prev Ações Governança (R$400.000,00).  

• Realocação de R$800.000,00 do fundo IRF-M para o fundo IMA-B, ambos da 
Caixa Econômica Federal. 

• Os membros acordaram em destinar R$1.000.000,00 para aplicar no ETF 
Bova11, em mãos de R$200.000,00, com vendas quando atingir ganhos de 3% 
e novas compras quando reduzir 3%. 

 O Comitê credenciou e emitiu o termo de análise das instituições financeiras 
BlackRock (Processo 12.686/2019), BNP Paribas (Processo 12.583/2019) e Banrisul 
Corretora (Processo 10.322/2019). 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, 
conforme as assinaturas abaixo. 
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