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 Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Bruna dos Santos Dicksen, suplente do Conselho de 
Administração e a Presidente do Prev-Xangri-Lá, Heloisa Alves da Rosa. 
 Os relatórios de novembro de 2019 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, a carteira 
no mês obteve uma rentabilidade negativa (-0,79%). Apesar de ser negativa, o desempenho 
anual permanece acima da meta. Esclarece-se que as estratégias adotadas pelo comitê vêm 
sendo atingidas, pois a meta anual soma-se em 133,95%. 
 O mês de novembro foi marcado por alta volatilidade, muito em razão ao clima de 
incertezas no Brasil, reforçada com a preocupação com a segurança jurídica, visto que houve 
novo entendimento do STF quanto ao momento de início do cumprimento de pena. Ainda, no 
mesmo mês, colaborando para o baixo desempenho da carteira, houve a escalada do dólar em 
meio ao impasse no acordo comercial entre EUA e China. Ao contrário do que o senso comum 
aponta, em novembro, somente os ativos de renda variável foram positivos (a exceção do 
IRFM-1, que é um dos fundos mais conservadores, sem ao menos possibilitar o atingimento da 
meta). As aplicações nesse mês foram no sentido de proteger a carteira frente às volatilidades. 
 O mês de dezembro, por outro lado, tem se mostrado positivo para os investimentos, 
tanto de renda fixa, como renda variável. Nos 17 primeiros dias do mês, quase se recuperou a 
perda do mês passado inteiro, conforme mostra a tabela Índice de Mercado ANBIMA em anexo. 

Quanto às novas estratégias para o ano de 2020, o comitê irá iniciar gestão ativa em 
parceria com a consultoria de investimentos Referência, em negociação de IMA-B 5+ da Caixa 
Econômica, procurando janelas de entrada quando a tendência for de alta, em função do 
cenário e da curva de juros futuros e venda quando o mercado apontar indícios de queda. 
Ficou acordado que será utilizado em torno de 6% do recurso do Prev, dividido em 3% do IMA-
B e 3% do IMA-B 5. 
 Os membros do Comitê acordaram que o montante que entrar no início de janeiro (em 
torno de R$2.000.000,00) será aplicado em renda variável, a fim de que o recurso possa 
trabalhar o ano todo, a fim de buscar uma boa rentabilidade anual – em que os meses 
negativos não causem tanto impacto. 
 As estratégias acordadas pelo Comitê serão enviadas para apreciação da consultoria 
de investimentos, Referência.  
 As estratégias poderão sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, visto o mercado 
brasileiro ser bastante volátil. Para realizar as alterações, o comitê irá se reunir e discutir 
novamente. 
 O comitê de investimentos deu por credenciado o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP 
RF LP, após ser realizada a sua análise. O documento se encontra junto com os atestados da 
Caixa Econômica Federal. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, 
conforme as assinaturas abaixo. 
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