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ATA Nº 14/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO PREV-XANGRI-LÁ 

 
 Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, na sala do Prev-
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, Filipe Bakkar Reckers, membro suplente do Prev-Xangri-Lá, 
Fernando Pereira dos Santos, representante do poder executivo, Gustavo 
Campos Gonçalves, representante do Conselho de Administração e Heloisa 
Alves da Rosa, presidente do Prev-Xangri-Lá. 
 Os relatórios de junho de 2020 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 em 175,15% da meta do 
mês, obtendo uma rentabilidade de 1,37%. 
 Em razão do vencimento dos credenciamentos das instituições 
financeiras, os membros analisaram os documentos enviados pela BNP 
Paribas, a fim de realizar a renovação, processo 31.813/2020, e realizaram o 
Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento. Constatou-se que a 
instituição financeira, por atender a todos os requisitos aplicados no edital 
03/2018, encontra-se apta a receber os recursos do Prev-Xangri-lá. O processo 
de credenciamento encontra-se na sede do Prev-Xangri-lá. O atestado de 
credenciamento e a homologação estarão no site do Prev-Xangri-lá e no diário 
oficial. 
 Devido a Blackrock não ter enviado todas as declarações exigidas pelo 
edital 13/2018, não foi possível realizar o seu credenciamento. Sendo assim, o 
Prev não poderá investir nos ETFs de sua gestão. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme as assinaturas abaixo. 
 
 

_______________________ 
Bruno Oliveira Fraga 
Presidente do Comitê 

 
 

_______________________ 
Filipe Bakkar Reckers 

Membro Suplente 
 

 
______________________ 

Fernando Pereira dos Santos 
Membro Titular 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Gustavo Campos Gonçalves 

Membro Titular 
 
 

_______________________ 
Heloisa Alves da Rosa 

Presidente do Prev-Xangri-Lá 


