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ATA Nº 14/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ 

 
 Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, 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, 
Gabriel da Silveira, representante do Conselho de Administração, Maico Santos 
Souza, representante do poder executivo, Bruna dos Santos Dicksen, suplente 
representantes do Prev-Xangri-lá e Heloisa Alves da Rosa, diretora-presidente 
do Prev-Xangri-lá. 
 Os relatórios de Novembro 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, em 
15,46%, visto que alguns fundos tiveram rentabilidade negativa. A meta 
acumulada do ano está em 139,48%. 
 A Diretora-Presidente do Prev-Xangri-lá trouxe sugestões para que no 
ano de 2018 o Comitê de Investimento atue de forma mais ativa na gestão de 
recursos da previdência, tal como compra e venda de títulos públicos de forma 
direta, sem intermédio das instituições financeiras. Para isso, sugeriu que os 
membros realizassem cursos de especialização em investimentos. 
 Ficou determinado que serão elaborados critérios para escolha de 
fundos de investimento a serem credenciados, para que o Comitê fundamente 
suas decisões.  
 Ainda, a Diretora apresentou o edital de credenciamento das instituições 
financeiras, a ser publicado nos próximos dias. 
 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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