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 Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 15 horas, na 
sala de reunião do Turismo, na 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, Bruna 
dos Santos Dicksen, suplente do Prev-Xangri-Lá, Maico Santos Souza, 
representante do poder Executivo e Fernando Pereira dos Santos, suplente do 
Poder Executivo.  
 Inicialmente, levantou-se que, devido à renúncia do membro Gabriel da 
Silveira do cargo de representante titular do Conselho de Administração, por 
motivos particulares, será necessária nova indicação do Conselho. Os 
membros do Comitê ficaram de sugerir nomes ao Conselho. 
 Logo após, foi questionada a necessidade de editar o regimento interno 
do Comitê, principalmente no que diz respeito a quais cursos de formação em 
nível superior são requisitos para ser membro. 
 Conforme ficou acordado na última reunião do Comitê, serão realizadas 
realocações dos recursos da carteira do Prev-Xangri-Lá, a fim de protegê-la. A 
situação foi exposta ao Conselho de Administração, que, através de sua Ata nº 
011/2018, apontou que a ação deve ser realizada e ficaria a cargo do Comitê o 
melhor momento para concretizá-la. E, após os membros do Comitê 
debaterem, entenderam que o melhor momento seria no início dessa semana, 
visto que o cenário ainda está positivo, para que não haja tantas perdas. O 
cenário está bastante instável e tende a ficar ainda mais nos próximos 
momentos, devido à apresentação dos candidatos à Presidência da República 

Em segundo momento, contou-se com a presença do representante da 
Austro Capital, Alex Bauce, que comentou que os fundos de investimentos e, 
principalmente, o fundo PIPE BANCOS que conta com as ações do Banrisul 
apresentaram baixas em razão da greve dos caminhoneiros e especulações do 
mercado, mas que nada de ruim de fato havia acontecido com as empresas. 
Apresentaram-se duas possibilidades de investimentos: novos aportes nas 
ações do Banrisul, devido ser um período que as cotas estão com baixo valor, 
e o fundo Austro Institucional Valor Fia. Os membros ficaram de analisar as 
possibilidades. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os 
presentes, conforme as assinaturas abaixo. 
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