
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DA

PRUDENPREV

Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:30

(quatorze e trinta) horas, na sala dos conselhos, localizada na sede

administrativa da PRUDENPREV, situada na Avenida Washingotn Luiz, nº

1.345, Centro, nesta cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença da

coordenadora Selma Elias Benício Calé, membros titulares: Alessandra

Michelle Chagas Garcia e Débora Heloisa Alencar e membro suplente, Sra.

Angela Maria de Souza Tolomei ocorreu a 77ª reunião ordinária do COMITÉ

DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. O senhor João Paulo Rosselli Farias

justificou a ausência. Iniciou-se a reunião com a Senhora Selma

cumprimentando a todos e após, seguindo a pauta, analisaram as

documentações atualizadas acerca do cenário macroeconômico, das

expectativas de mercado e da performance dos segmentos de aplicação. Foi

lida e debatida pelos membros do comitê a Carta Econômica Mensal de Julho.

Após, os membros do comitê analisaram a carteira, aplicações e resgastes, os

retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações

financeiras após as movimentações, conforme dados fornecidos pela planilha

de rendimento mensal dos fundos de investimentos fornecido pela

contabilidade, bem como através do extrato da plataforma da consultoria Mais

Valia. A Sra. Selma informa ainda que os investimentos durante o mês de

Julho/2019 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$

3.531.722,97 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e

dois reais e noventa e sete centavos) e não houve variação patrimonial

diminutiva no aludido mês. Destaca ainda que o saldo total disponível dos

investimentos no mês de Julho/2019, incluindo as disponibilidades financeiras,

foi de R$ 323032586,33 (trezentos e vinte e três milhões trinta e dois mil, '“   
quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos). Informa que a meta , ,

atuarial do mês de .Julho/2019, IPCA + 0,5% am, foi de 0,69% e o nstitutN ,

obteve um retorno médio positivo de 1,09% superando a meta atuarial n m

de Julho/2019. Efetuadas as explanações, a Senhora Selma indaga se há
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alguma pergunta, não havendo qualquer questionamento. Ato seguinte, a

Senhora Selma aborda o próximo assunto da pauta, análise e aprovação da

renovação do credenciamento das instituições financeiras, administrador,

gestor e fundos de investimentos, explicando que a abertura da carteira de

investimentos somente pode ocorrer para instituições financeiras credenciadas,

conforme legislação da Secretaria da Previdência Social, e que este

credenciamento deve ser renovado a cada 12 (doze) meses. Informa que das

instituições financeiras oficiadas, a Caixa Econômica Federal, o Banco do

Brasil, o Banco Santander, o Banco Bradesco, Itau Unibanco e a corretora XP

Investimentos Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários enviaram a

documentação requerida no processo de credenciamento, e que a Privatiza

Agentes Autônomos de Investimentos não encaminhou a documentação, não

manifestando interesse em participar do processo de credenciamento. Ressalta

que o credenciamento não gera obrigação alguma da Prudenprev com as

instituições financeiras credenciadas, e que a aplicação de recursos nestas

depende da análise prévia dos produtos oferecidos. Explicou também que

estão sendo renovados os credenciamentos dos fundos de investimentos já

existentes na carteira de investimentos, não sendo objeto do presente

processo, portanto, o credenciamento de novos fundos de investimentos. Em

seguida, a Senhora Selma coloca a disposição dos membros do Comitê o

Processo Administrativo nº 16.716/2019, na Prudenprev sob nº 2490/2019,

com as documentações apresentadas pelas seguintes instituições financeiras,

administradoras, gestoras e fundos de investimentos, quais sejam: Caixa

Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), Banco Santander Brasil SIA

(CNPJ 90.400.888/0001-42), Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

(10.231177/0001-52), Banco do Brasil SIA (CNPJ 00.000.000/0001-91), BB

Gestão de Recursos — Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ

30.822936/0001-69), Banco Bradesco S.A (CNPJ 60.746.948/0001-12), BRAM

— Bradesco Asset Management S.A. — DWM (CNPJ 62.375.134/0001-44),

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ ,

00.066.670/0001-00), Vinci Equities de Recursos Ltda (CNPJ 10.917.83 IOÓÓÉXXX

64), Itau Unibanco SIA (CNPJ 60.701.190/0001-04) e XP Investi ntos

Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 02.332.886//0001- ,
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04). A senhora Selma informa ainda aos membros do comitê que recebeu

visita do representante de Distribuição Institucional da XP Investimentos,

senhor Lauter Ayres Ferreira que fez uma longa explanação sobre o

funcionamento da XP, seus gestores e fundos de investimentos. Explica que a

XP Investimentos é uma corretora e que tem em sua plataforma institucional

gestores e fundos de investimentos direcionados aos RPPS. Ato seguinte, os

membros do comitê passaram a analisar os documentos e certidões das

intituições financeiras, administradores, gestoras, distibuidoras de valores

mobiliários e corretora para o renovação e credenciamento das instituições e

produtos de investimento, a fim de observar o histórico e experiência de

atuação das instituições no mercado financeiro, a ausência de restrições por

parte do Banco Central, CVM e outros, o volume de recursos sob gestão e

administração, bem como a qualificação do corpo técnico. Após a verificação

dos quesitos exigidos os credenciamentos foram considerados regulares e os

membros do Comitê aprova, por unanimidade, o credenciamento, conforme

consta no Processo Administrativo nº 16.716/2019, na Prudenprev sob nº

2490/2019, que terá por início de vigência 15 (quinze) de agosto de 2019 (dois

mil e dezenove), das seguintes instituições financeiras, administradoras,

gestoras e distribuidoras de valores mobiliários: Caixa Econômica Federal

(CNPJ: 00.360.305/0001-04), Banco Santander Brasil S/A (CNPJ

90.400.888/0001-42), Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

(10.231.177/0001-52), Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001—91), BB

Gestão de Recursos — Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ

30.822936/0001-69), Banco Bradesco S.A (CNPJ 60.746.948/0001-12), BRAM

— Bradesco Asset Management S.A. — DTVM (CNPJ 62.375.134/0001—44),

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ

00.066.670/0001-00), Vinci Equities de Recursos Ltda (CNPJ 10.917.835/0001-

64), Itau Unibanco S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04); e dos fundos de'

investimentos: Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos PúbQicdsx

Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ 10.740.658/0001-93), Fundo de InvestimàQto

Caixa Brasil IMA GERAL Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNP

11.061217/0001-28), Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos

Públicos Renda Fixa (CNPJ 10.740.670/0001—06), Fundo de Axlnvestimentos &
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Caixa Brasil IMA B 5+ TP RF LP (CNPJ 10.577.503/0001-88), Fundo de

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B

Renda Fixa LP (CNPJ 10.646.895/0001-90), Fundo de Investimento Caixa

Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (CNPJ 03.737.206/0001-97),

Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa

Longo Prazo (CNPJ 11.060.913/0001-10), Fundo de Investimento Caixa Brasil

2022 I Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ 18.598.117/0001-84), Fundo de

Investimento Caixa Brasil 2024 | Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ

18.598288/0001-03), Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II Títulos

Públicos Renda Fixa (CNPJ 18.598088/0001-50), Fundo de Investimento

Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ 18.598042/0001-31),

Fundo de Investimentos Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP (CNPJ

14.386926/0001-71), Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento em Ações Caixa Valor Dividendos RPPS (CNPJ 15.154.441/0001-

15), Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos De Investimento Imobiliário — FII (CNPJ

17.098.794/0001-70), Fundo de Investimento em Ações Caixa IBOVESPA

(CNPJ 01.525.057/0001-77), BB Previdenciário Ações Governança Fundo de

Investimento (CNPJ 10.418.335/0001-88), BB Previdenciário RF IDKA 2A TP

RF LP (CNPJ 13.322.205/0001-35), BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ TP

(CNPJ 13.327.340/0001-73), e Bradesco Fundo de Investimento em Ações

SmaIICap Plus (CNPJ 06.988,623/0001-09). Continuando a análise, referente

ao credenciamendo da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e

Valores Mobiliários (CNPJ 02.332.886/0001-04) a Senhora Débora manifesta-

se contrária ao credenciamento da XP Investimentos justificando não avaliar

necessário o credenciamento da empresa. A senhora Alessandra vota a favor

do credenciamento da XP Investimentos, tendo em vista que a documentação

apresentada está regular. A senhora Angela se manifesta a favor, não vendo

qualquer obstáculo quando ao credenciamento, aduzindo inclusive que se trata "

nesse momento tão somente de credenciamento e que, por ora, não gstá

sendo realizada aplicação nessa corretora. A senhora Selma ratifica a f a ãã» *

senhora Angela e ainda questiona o comitê caso queira agendar nova visita

XP Investimentos para explanação. Os membros do comitê mencionam que

não há essa necessidade. A senhora Selma vota a favor do cred nciamento da

  



XP Investimentos. Assim, o comitê, aprova, por maioria, o credenciamento da

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ

02.332.886/0001-04). Por fim, os membros do Comitê constatam que os

investimentos estão de acordo com as normas legais e quanto às aplicações e

resgates necessários durante o mês, o Comitê delibera que sejam seguidas as

orientações repassadas pela consultoria. Foi oferecida a palavra a quem dela

quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra, os trabalhos

foram encerrados. Registra-se que todo material utilizado durante a reunião

encontra-se anexado a presente ata. Tendo sido lida, aprovada e nada mais

havendo a tratar eu, Selma Elias Benicio Calé, coordenadora do Comitê,

encerro e lavro a presente ata.

Comitê de Inyestimento:
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