ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS
DA PRUDENPREV
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro 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 Selma Elias Benício Calé, membros titulares:

Senhoras Alessandra Michelle Chagas Garcia e Débora Heloisa Alencar e
membro suplente Senhor João Paulo Rosselli Farias ocorreu a E
reunião ordinária do COMITÉ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. A
Senhora Angela Maria de Souza Tolomei 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 perfomance
dos segmentos de aplicação. Foi lida e debatida pelos membros do
comitê a Carta Econômica Mensal de Setembro/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 Setembro/2019 contabilizaram variação patrimonial aumentativa
no montante de R$ 7.236.525,68 (Sete Milhões, Duzentos e Trinta e Seis

Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), não
havendo variação patrimonial diminutiva no mês. Destaca ainda que
saldo total disponível dos investimentos no mês de Setembro/201
incluindo as disponibilidades flnanceiras, foi de R$ 334.041.267,93

(Trezentos e Trinta e Quatro Milhões, Quarenta e Um Mil, Duzentos e
Sessenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos). Informa que a metagvg
Ã

»
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atuarial do mês de Setembro/2019, IPCA + 0,5% a.m, foi de 0,46% e o
Instituto obteve um retorno médio positivo de 2,17%, superando a meta
atuarial no mês de Setembro/2019. A Senhora Selma apresenta o

Relatório do Terceiro Trimestre de 2019 (dois mil e dezenove),
disponibilizando cópias para os presentes. Os membros do Comitê
analisam o Relatório do Terceiro Trimestre que expõe que em 31(trinta e
um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito) o patrimônio líquido do

Prudenprev era de R$ 273.094.962,80 (Duzentos e Setenta e Três
Milhões, Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e
Oitenta Centavos) e ao final do terceiro trimestre de 2019 atingiu o valor
de R$ 333.935.035,85 (Trezentos e Trinta e Três Milhões, Novecentos e

Trinta e Cinco Mil, Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos) o que
representou uma evolução nominal de 22,27%, estando os recursos
concentrado nesse período 88,12% em renda fixa e 11,88% em renda

variável. Em relação ao enquadramento, diz que ao término do 3º
(terceiro) trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), a Prudenprev cumpriu
os requisitos constantes na legislação e em sua política de investimentos,
não ocorrendo casos de desenquadramento de fundos de investimentos.

No tocante a distribuição dos recursos por gestor de recursos, esclarece
que o Instituto possui recursos distribuídos entre 5 (cinco) gestores, Caixa
Econômica Federal, Vinci Equities, BB DTVM, Rio Bravo e BRAM.

Menciona que no terceirº“ trimestre a rentabilidade nominal do Instituto foi
de 15,17%, apresentando um resultado superavitário de 8,10% em

relação a meta atuarial de 7,07% no período. Em relação aos riscos da
carteira, diz que estes são considerados baixos, com concentração em
fundos de investimentos formados exclusivamente por títulos públicos
federais. Após as explanações, a Senhora Selma indaga se há algum
questionamento. Não havendo qualquer apontamento, os membros do
Comitê,

após

realização

de

análise

e

acompanhamento

dos

investimentos, nada se opõem ao relatório, visto que este atende as
normas legais e aprovam, por unanimidade, o Relatório

Trimestral de

Investimentos relativo ao Terceiro Trimestre de 2019 (dois mil e
dezenove). Ato seguinte, a Senhora Selma explana sobre
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de alteração nas estratégias da carteira de investimentos da Prudenprev,
tendo em vista o processo de redução da taxa básica de juros da
economia brasileira, a taxa SELIC, o avanço das reformas, em especial a

da Previdência, dentre outros fatores externos da econômica, visando
manter a rentabilidade obtida até o presente momento na carteira da

Prudenprev. A Senhora Selma sugere que se inicie estratégias de

encurtamento da carteira de investimentos, bem como alocações
no

segmento de renda variável, conforme já sugerido pela empresa de
consultoria de investimento Mais Valia tanto no relatório do terceiro
trimestre como em relatório em apartado e devidamente enóaminhado
aos

membros do Comitê. Após análise das documentações, rentabilidades e
relatórios da consultoria de investimentos os membros do Comitê

deliberam aprovar, por unanimidade, a realocação dos recursos, do grupo
previdenciário (capitalizado), da conta 224003-5, da seguinte forma: a)
resgate de R$ 32.000.000,00 (Trinta e Dois Milhões de Reais) do Fundo

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF LP, CNPJ 10.577.503/0001-88 e
sua aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP, CNPJ

14.386.926l0001-71; b) resgate de R$ 32.000.000,00 (Trinta e Dois
Milhões de Reais) do Fundo CAIXA FI IMA—B TP RF LP, CNPJ
10.740.658/0001-93 e sua aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5

TP RF, CNPJ 11.060913/0001-10; e) resgate de R$ 800.000,00
(Oitocentos Mil Reais) “do“ Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP, CNPJ
10.646895/0001-90 e sua aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÓES CAIXA IBOVESPA, CNPJ 01.525.057/0001-77; d) resgate de R$
800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF
IMA-B 5 MAIS TP FI, CNPJ 13.327.340/0001-73, da conta 87027—7 e sua

aplicação no Fundo BB PREVIDENCIARIO AÇÓES GOVERNANÇA

FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ

10.418335/0001-88, da co

87027-7. Dando continuidade a pauta, a Senhora Selma apresenta a

membros do comitê os relatórios do Pró-Gestão, quais sejam: Relatório
de Governança, Relatório de Gestão Atuarial, Politica de Segurança da

Informação e Código de Ética que foram previamente encaminhados por

e-mail e que nesta ocasião disponibiliza aos membros de forma impressa.
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Informa que referidos documentos foram devidamente aprovados pelo
Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal. Os membros do
comitê após análise dos documentos não fazem nenhum apontamento,

homologando—os. 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.
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