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ATA Nº 11/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE

INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às 14
horas e trinta minutos, 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, representante suplente do Prev-Xangri-
lá,  Gustavo  Campos  Gonçalves,  representante  suplente  do  Conselho  de
Administração,  Maico  Santos  Souza,  representante  do  Poder  Executivo  e
Heloisa  Alves  da  Rosa,  Diretora  Presidente  do  Prev-Xangri-lá.  Todos  os
membros  foram  convocados  em  função  da  aprovação  da  Política  de
Investimento.

Os relatórios de Agosto de 2017 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,  neste  mês,  bastante
acima da meta, em 222,37%. A meta acumulada do ano está em 166,31%.

Apesar  de  o  fundo  Caixa  Brasil  2018  estar  apresentando  uma
rentabilidade abaixo dos demais fundos da carteira do Prev-Xangri-lá, não é
possível realocar o valor em outro fundo mais rentável, visto que o fundo só
permite resgate em meados de 2018.

Na reunião, foi apresentada a proposta de Política de Investimento 2018
enviada  pela  consultoria  de  investimento,  Referência,  contendo  diretrizes  e
estratégias para alocação de recursos para o ano seguinte. Os membros do
comitê  presentes  aprovaram  por  unanimidade  o  projeto,  o  qual  será
apresentado para o Conselho de Administração para segunda aprovação.

Ficou  acordado  que,  para  as  próximas  reuniões  do  Comitê,  sempre
haverá a convocação de 1 (um) suplente, na forma de rodízio, a fim de manter
todos os suplentes informados e atualizados sobre as deliberações do Comitê.

Nada  mais  a  tratar  por  hora,  eu,  Bruno  Oliveira  Fraga,  agradeço  a
presença de todos, e lavro esta ata, lida e aprovada por todos, constantes das
assinaturas abaixo.
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