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 Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, em encontro online, 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, titular do 
Poder Executivo, Bruna dos Santos Dicksen, suplente do Conselho de Administração, e Heloisa 
Alves da Rosa, diretora presidente do Prev-Xangri-Lá. 
 Conforme ficou estabelecido na ata de número 05/2020, os membros do Comitê estão se 
reunindo semanalmente para tratar da atual posição carteira de investimentos do Prev-
Xangri-Lá e reagir aos efeitos do avanço do novo corona vírus, o COVID19, sobre o 
mercado de investimentos.  
 Os relatórios de abril de 2020 foram explanados pelo Presidente, 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 514,23% da meta do mês, obtendo uma rentabilidade de 1,27%. 
Conforme explicação do presidente, se no mês de abril houvesse sido feitas as realocações, não 
se atingiria essa rentabilidade. Entretanto, em razão da alta volatilidade do mercado, do avanço do 
COVID19, do início de uma 2ª onda da doença em alguns países como China, Alemanha e 
Koreia, do panorama do Brasil estar mais desafiador do que nos demais países, por decorrência 
de crise no sistema de saúde, crise econômica e agora tomando ainda mais espaço a crise 
política, a carteira do Prev-Xangri-Lá está apresenta -129,89% da meta anual até o momento. 
 No dia 06/05/2020, em reunião com o Conselho de Administração, após a diretora-
presidente do Prev. explicar a carteira de investimentos e o cenário atual, questionou qual seria o 
posicionamento do Conselho, se deveriam ser feitas as realocações ou deveria haver a 
manutenção da carteira. O conselho decidiu por marcar reunião presencial conjunta com o Comitê 
de Investimentos e a Consultoria de Investimentos, Referência, no dia 26/05/20 para tratar do 
assunto. 
 Ficou determinado que o presidente irá questionar a Referência sobre a realocação dos 
ativos da carteira, de forma a deixá-la mais protegida, se agora é o momento ideal para realizar e 
quais serão os fundos envolvidos no processo. Acordaram que seguirão a indicação da 
consultoria. 
 Ainda, a diretora-presidente determinou que no dia da reunião conjunta, 26/05/2020, os 
membros do comitê presentes deverão entregar a documentação obrigatória para continuar 
fazendo parte, conforme estipula o Art. 3º da portaria 9.907/2020 da Secretaria da Previdência. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, que, em 
virtude de reunião online, terão suas assinaturas em momento posterior. 
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