
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

DA PRUDENPREV

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Setembro de 2019 (dois mil e

dezenove), às 09:00 (nove) horas, na sala dos conselhos, localizada na

sede administrativa da PRUDENPREV, situada na Avenida Washington

Luiz, nº 1.345, Centro, nesta cidade de Presidente Prudente/SP, com a

presença da coordenadora Senhora Selma Elias Benício Calé, membros

titular Senhora Alessandra Michelle Chagas Garcia e Senhora Débora

Heloisa Alencar e membros suplentes Senhora Angela Maria de Souza e

João Paulo Rosselli Farias, ocorreu a 78ª reunião ordinária do COMITÉ

DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. Iniciou-se a reunião com a senhora

Selma cumprimentando a todos e solicitando que fosse incluido na pauta

a apresentação do representante da gestora Vinci Partners, Senhor

Rafael Bordim. Com a concordância de todos os membros, o Senhor

Rafael iniciou a apresentação abordando sobre o cenário econômico e

expectativas para o ano de dois mil e vinte. Após, o Senhor Rafael

realizou a explanação sobre a performance do fundo Caixa Valor

Dividendos RPPS FIC Ações, que compõe a carteira da Prudenprev,

tendo como gestor a Vinci Parners e administradora a Caixa Econômica

Federal; realizou, ainda, a apresentação da lâmina de cinco fundos de

investimentos quais sejam: VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO, CNPJ

13.396.703/0001-22; VINCI SELECTION EQUITIES FI EM AÇÓES, CNPJ

15.603.945/0001-75; VINCI MOSAICO FI DE AÇÓES, CNPJ

28,470587/0001-11; VINCI GAS DIVIDENDOS Fl EM AÇÓES, CNPJ

07.488.106/0001-25; VINCI FATORIAL DINÃMICO FIA, CNPJ

23.875.817/0001-09. Após a explanação, a Senhora Selma e demais

membros do comitê agradeçem a participação do Senhor Rafael, que

após os agradecimentos se retira da reunião. Dando continuidade a

pauta, dentro dos informes gerais, a Senhora Selma socializa com os

membros do comitê as discussões debatidas no XIII Encontro Jurídico e ,a;
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Financeiro, organizado pela APEPREM, na cidade de São Paulo, entre os

dias onze a treze de setembro do corrente ano, do qual participou.

Informa ainda sobre o Segundo Seminário para Servidores Públicos

Municipais de Presidente Prudente, que será realizado no dia 16 de

outubro, na sede da Prudenprev. Em continuidade a pauta, os membros

do comitê passam a analisar 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 Agosto/2019. 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 Agosto/2019 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no

montante de R$ 618.267,89 (Seiscentos e Dezoito Mil, Duzentos e

Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos), havendo variação

patrimonial diminutiva no mês, no montante de R$ 857.509,74 (Oitocentos

e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Quatro

Centavos). Destaca ainda que o saldo total disponível dos investimentos

no mês de Agosto/2019, incluindo as disponibilidades financeiras, foi de

R$ 324.854.891,43 (Trezentos e Vinte e Quatro Milhões, Oitocentos e

Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e

Três Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de Agosto/2019,

IPCA + 0,5% em, foi de 0,61% e o Instituto obteve um retorno médio

negativo de 0,07%, não atingindo a meta atuarial no mês de Agosto/2019.

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 (ª

dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra, os /,
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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 cie Investimento:
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