PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 14/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ
Aos trinta dias do mês de outubro 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, Gustavo Campos Gonçalves,
representante do Conselho de Administração, Bruna dos Santos Dicksen,
suplente do Conselho de Administração e Heloisa Alves da Rosa, Diretora
Presidente do Prev-Xangri-Lá.
Os relatórios de setembro 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
0,79% da meta. Apesar de ter obtido R$210.949,25 de rendimento,
considerado um bom valor, a meta foi alta, devido à inflação.
Conforme demonstrado pelo relatório que indica os índices de mercado
ANBIMA do mês de outubro, até o dia 29/10/18, a rentabilidade está sendo tão
significativa que angariou a metade da rentabilidade do ano. Muito disso está
ocorrendo devido ao cenário político, em que o presidente eleito se manteve
como um dos preferidos para o mercado. Sendo assim, opta-se por manter a
estratégia atual.
Quanto ao Decreto 185/2014, o Comitê optou por manter o valor mínimo
sugerido inicialmente, de R$20.000.00,00, do Patrimônio Líquido do fundo para
que o PREV-XANGRI-LÁ possa aplicar seus recursos.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os
presentes, conforme as assinaturas abaixo.
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