PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 10/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13h30min, na
sala do Prev-Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à Portaria 061/2019 do PrevXangri-Lá, os membros Bruno Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e
presidente do Comitê, Fernando Pereira dos Santos e Maico Santos Souza,
respectivamente titular e suplente do poder executivo, Filipe Bakkar Reckers, suplente
do Prev-Xangri-Lá, e Heloisa Alves da Rosa, Diretora Presidente do Prev-Xangri-Lá,
juntamente com o representante da consultoria de investimentos Referência, João
Ennes.
Os relatórios de julho 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 172,91% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 1,02%, ou seja, R$467.869,46. Até o mês de julho, o
Comitê atingiu 145,25% da meta anual.
Após, com a participação do Sr. João, comentou-se que atualmente há um
cenário temeroso à recessão global, fazendo com que, em alguns dias, devido a
anúncios no cenário externo, como a guerra comercial entre os EUA e a China, haja
dias de queda da rentabilidade. Porém, o mercado tem prestado mais atenção nos
acontecimentos internos, como o andamento das reformas previdenciária e financeira.
Conforme foi entendido pelo Comitê, se continuar havendo queda da taxa
Selic, deve-se manter os investimentos preferencialmente nos fundos indexados aos
benchmarks IMA-B, IMA-Geral e IMA-B 5.
O Sr. João sugeriu que a carteira se mantenha do jeito que está, sem
realocações. Recomendou que se continue os investimentos no ETF BOVA11.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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