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ATA Nº 11/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE

INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, na sala da  Procuradoria da
Prefeitura  Municipal  de  Xangri-Lá,  reuniram-se,  em atendimento  à  Portaria   do  Prev-
Xangri-Lá,  os  membros  Bruno  Oliveira  Fraga,  representante  do  Prev-Xangri-Lá  e
presidente do Comitê, Gustavo Campos Gonçalves, titular do conselho de administração,
Bruna dos Santos Dicksen,  suplente do Conselho de Administração, Heloisa Alves da
Rosa,  presidente  do  Prev-Xangri-Lá,  Antônio  Schmidt,  Eliane  Lima,  Débora  Matos,
membros  do  conselho  de  administração  e  João  Ennes  e  Guilherme  Bittencourt,
representantes da consultoria de investimentos do Prev-Xangri-Lá, Referência.

A reunião  iniciou  com João fazendo  um resumo sobre  as  expectativas  bastante
positavas  para  o  ano  de  2020  ainda  no  ano  de  2019,  como  as  reformas  tributária,
administrativa,  aumento  do PIB,  emprego,  etc.  Após,  explicou os  acontecimentos  dos
últimos meses, conforme já registrado na ata 10/2020 do Comitê. 

João comentou sobre os acontecimentos da última semana, como a divulgação do
vídeo da reunião ministerial, em que o mercado, apostando que não houve intenção de
interferência  do Presidente  da República  na Polícia  Federal,  fez  com que o mercado
tivesse  uma  alta,  tanto  emrenda  fixa  como  variável.  Entretanto,  com  as  incertezas
políticas  e  também  com  o  avanço  do  COVID19,  o  mercado  tende  a  ficar  volátil,  a
consultoria posiciona-se por manter a carteira protegida e pela sua manutenção, visto que
no dia 18/05/2020 já houve uma realocação de 10% para sua maior proteção.

Quanto a Renda Variável, João comentou que é uma boa estratégia continuar com a
negociação do BOVA11, que a carteira do Prev-Xangri-Lá tem pouco recurso em renda
variável,  em torno  de  6%,  o  que,  variações  no  mercado,  não  implicaria  em impacto
significativo  na  carteira.  Entendem  que  para  o  momento  não  é  interessante  fazer
realocação nesses ativos, mas que futuramente pode ser realizado.

A Diretora  Presidente  questionou  sobre  investimentos  no  exterior.  A consultoria
sugeriu  a  negociação  do  ETF  IVVB11,  atrelado  ao  S&P  500.  Comentaram  que  há
limitações em ativos atrelados ao câmbio, em razão dos bancos públicos brasileiros não
terem muitas opções e haver limitação do TCE.

Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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