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 Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, em reunião virtual, 
reuniram-se, em atendimento à Portaria 200/2019 do Prev-Xangri-Lá, os membros 
Bruno Oliveira Fraga, representante do Prev-Xangri-Lá e presidente do Comitê, 
Fernando Pereira dos Santos, e Daniel Rodrigo Chesini, representantes titular e 
suplente indicados pelo poder executivo, e Heloisa Alves da Rosa, presidente do Prev-
Xangri-Lá. 
 Os relatórios de julho 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 184,73% da meta do mês, 
obtendo uma rentabilidade de 1,70%. Considerando o mês de julho, a carteira do 
Prev-Xangri-Lá recuperou a rentabilidade negativa do ano, em razão da forte queda 
dos índices no mês de março. Nesse mês apresenta rentabilidade acumulada positiva 
de R$914.033,50.  
 O presidente do comitê reafirmou que venceram os mandatos dos membros 
Filipe Bakkar Reckers, Gustavo Campos Gonçalves e Bruna dos Santos Dicksen. A 
Diretora-Presidente disse que a escolha dos representantes já está na pauta da 
reunião de amanhã do Conselho de Administração. 
 Em razão do vencimento dos credenciamentos das instituições financeiras, os 
membros analisaram os documentos enviados pela BLACKROCK, a fim de efetivar a 
renovação, processo 31.814/2020, 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. 
 Ficou acordado entre os membros que realizarão mãos de R$200.000,00 a 
R$300.000,00 para compra do ETF IVVB11, ativo que foi inicialmente sugerido pela 
consultoria de investimentos (ata 11/2020) e analisado pelos membros no 
credenciamento. Será aguardado momento oportuno para aplicação inicial no ativo. 
 A diretora-presidente questionou os membros se seria interessante que o 
Comitê realizasse compra e venda direta de títulos públicos. O membro Daniel disse 
que irá estudar sobre o assunto e trará na próxima reunião. O presidente ficou de 
questionar a Consultoria se seria oportuno.  
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, 
conforme as assinaturas abaixo. 
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