PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 14/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, reuniram-se, em atendimento à Portaria
061/2019 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, Fernando Pereira dos Santos, titular do poder executivo e
Maico Santos Souza, suplente do poder executivo. Juntamente, contou-se com a
presença da consultoria de investimentos Referência, representada pelo Sr. João
Ennes, Presidente do Prev-Xangri-Lá, Heloisa Alves da Rosa, membros do Conselho
de Administração e membros do Conselho Fiscal.
A reunião se iniciou com João Ennes explicando diretrizes gerais da Política de
Investimentos de 2020. Após, fez uma retrospectiva do ano de 2019 e projetou
possíveis cenários para 2020, dizendo que o mercado espera próximas reformas,
como tributária e administrativa. Comentou também que para o próximo ano, será
necessário alongar mais os vértices da carteira do Prev-Xangri-Lá e aumentar os
percentuais em renda variável, visto que com a taxa Selic chegando aos 4,5% a.a. não
será possível atingir a meta sem essa exposição.
Após a explicação dos tipos de fundos, conforme enquadramentos estipulados
pela CVM, na Resolução CMN 3.922/2010, Sr. João apresentou sugestão de
percentual de Estratégia Alvo e de limite superior. Os membros do comitê e do
conselho deliberaram e, após modificações, aprovaram a política de investimentos.
Os relatórios de outubro de 2019 foram explanados por João Ennes, 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 351,46% da meta do mês,
obtendo uma rentabilidade de 1,85%. Até o mês de setembro, o Comitê atingiu
164,46% da meta anual.
Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes,
conforme as assinaturas abaixo.
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