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 Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, em reunião por videoconferência, 
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, Gustavo 
Campos Gonçalves, representante titular do conselho de administração, Fernando Pereira 
dos Santos, representante titular do poder executivo, Daniel Rodrigo Chesini, 
representante suplente do poder executivo e Heloisa Alves da Rosa, presidente do Prev-
Xangri-Lá. 
 Os membros iniciaram a reunião recapitulando o encontro por videoconferência 
realizado no dia 03/06/2020 pela consultoria de investimentos Referência, que tratou 
sobre o fundo AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES, que é composto 
majoritariamente por ações ordinárias e preferenciais do Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul (RS). Em razão da maior parte dos cotistas serem RPPS do RS e a maioria ter a 
Referência como consultoria, esta foi escolhida para intermediar a relação entre os RPPS 
e a administradora do fundo. Os participantes constataram que o fundo tem apresentado 
desempenho negativo em todos os meses do ano de 2020, apesar de que em alguns 
meses as ações apresentarem rentabilidade positiva. Quando a administradora do fundo, 
que já houve 03 até o momento, foi questionada sobre as suas atividades, informou que 
estava realizando operações compromissadas como forma de proteção, visto que o fundo 
tem como data de carência 30/04/2021, não possibilitando que os cotistas movimentem 
os recursos até essa data. Apesar das respostas do administrador do fundo, os cotistas, 
propuseram realizar um ofício em conjunto solicitando maiores informações e maior 
transparência da instituição. A Referência irá questionar os RPPS para saber quem são os 
interessados em assinar conjuntamente. Os membros do Prev-Xangri-Lá concordaram em 
participar do ofício. 
 Quanto ao ativo ETF IVVB11, que foi sugerido pela consultoria na última reunião, 
ficou determinado que o presidente do Comitê irá questioná-la sobre qual fundo iríamos 
resgatar para aplicar nesse ativo e qual o tamanho das “mãos” para negociação. Também 
ficou decidido que será analisada a documentação do ativo para o seu credenciamento. 
 Ficou combinado que no momento serão realizadas reuniões quinzenais, uma vez 
que o Ibovespa e os indicadores de renda fixa estão apresentando crescimentos 
consideráveis nos últimos 2 meses. Também fica determinado que, caso necessário, o 
comitê poderá ser convocado extraordinariamente. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, 
conforme as assinaturas abaixo. 
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