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 Aos vinte e dois 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. 
 A reunião inicialmente contou com a presença de Anelise Klein e Denison Fernandes do 
Banco do Brasil DTVM. Denison fez um breve panorama da situação econômica: atualmente o 
PIB 2020 para o Brasil está previsto a -6,5%, ante -7,2%. Que a economia começará a se 
recuperar no 3º e 4º semestre. Para 2021, está previsto PIB de 3,5%. Que os bancos centrais dos 
países desenvolvidos entrarão com mais estímulos à economia. Que acreditam que a taxa Selic 
para 2020 se manterá em 2,25% até o final do ano, mas dependerá da análise da última ata do 
COPOM. Que o maior problema do Brasil no momento é a instabilidade política. Após, 
presentaram 2 novos fundos do Banco do Brasil: Alocação Ativa Retorno Total e Multimercado 
Alocação. O comitê ficou de analisá-los. 
 Em um segundo momento, reuniram-se somente os integrantes do Prev-Xangri-Lá. Os 
relatórios de maio 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 632,61% da meta do mês, obtendo uma rentabilidade de 1,44%. Entretanto, no ano, a 
rentabilidade ainda se encontra negativa em -1,52%.  

Após, os membros deliberaram sobre a enquete enviada pela Referência sobre o fundo 
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS. Votaram em prorrogar a carência do fundo por mais 
24 meses, em permanecer a disponibilidade dos recursos em +31du, em se abster quanto a troca 
do administrador, gestor e custodiante (ao menos até os esclarecimentos das partes), em aceitar 
que o prazo de carência seja prorrogado caso haja troca das instituições, em ser a favor de enviar 
um ofício coletivo. 

O presidente comentou que no dia 25/06/2020 haverá uma reunião com a consultoria de 
investimentos e demais cotistas para tratar questões sobre o fundo AUSTRO INSTITUCIONAL e 
que no dia 08/07/2020 haverá uma assembleia do fundo. Disse que todos os membros do Comitê 
deveriam participar das reuniões para se inteirar sobre o que está acontecendo com o fundo. 

Ainda, o presidente deixou sobre avisado que possivelmente no dia 30/06/2020 os membros 
se reuniriam para tratar sobre o recredenciamento das instituições Banrisul Corretora, Blackrock e 
BNP Paribas, se já houverem entregado toda a documentação necessária, conforme edital 
03/2018. 
 Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, conforme as 
assinaturas abaixo. 
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