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 Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14 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, Maico 
Santos Souza, representante do poder Executivo, Fernando Pereira dos 
Santos, suplente do poder executivo e Gustavo Campos Gonçalves, suplente 
do Conselho de Administração. 
 Os relatórios de junho 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 12,21%, 
muito em razão do cenário político instável e as consequências da greve dos 
caminhoneiros. Além disso, a meta do mês ficou bastante alta, 1,92%, devido 
ao aumento do INPC. 
 Os membros deliberaram acerca do regimento interno desse Comitê, 
visto que algumas dúvidas foram surgidas. Sendo assim, tem-se como 
sugestão para ser aprovada em reunião do Conselho de Administração:  
 Art. 2º. O Comitê de Investimentos é composto por três membros, 
servidores efetivos e estáveis no cargo, devendo possuir formação de nível 
superior numa das seguintes áreas: Ciências contábeis, Direito, Economia ou 
Administração, ou formação em nível superior e certificação CGRPPS ou CPA. 
 Art. 2º, §3 Cada membro titular indicado pelos conselhos terá um 
suplente, nas mesmas condições. 
 Art. 2º, §4 O suplente do membro nato deverá ser indicado pelo Diretor-
Presidente do Prev-Xangri-Lá, devendo ser um servidor do seu quadro efetivo 
que atenda aos requisitos do caput desse artigo.  
 Conforme estabelecido na última reunião do Comitê, através da ata nº 9, 
foram efetuadas realocações de parte dos recursos da carteira do Prev, de 
forma a proteger mais a carteira: Resgate de R$1.585.000,00 do fundo 
BANRISUL PATRIMONIAL, R$800.000,00 do fundo CAIXA IMA-B e 
R$1.580.000,00 do fundo CAIXA IRF-M. Aplicação de R$1.585.000,00 no 
fundo BANRISUL ABSOLUTO e R$2.380.000,00 no CAIXA REFERENCIADO 
DI. 
 Os membros do Comitê analisaram as propostas de investimento da 
corretora AUSTRO. O fundo PIPE BANCOS, por apresentar apenas um ativo 
(ações do Banrisul), faz com que o RPPS corra mais risco do que em uma 
aplicação em um fundo com uma carteira mais diversificada. Quanto ao fundo 
VALOR FIA, o comitê opta por não aplicar mais recursos nesse momento em 
renda variável, visto ser um momento para proteção da carteira. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme as assinaturas abaixo. 
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