
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

DA PRUDENPREV

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro 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 membros

suplentes: Senhora Angela Maria de Souza Tolomei e Senhor João Paulo

Rosselli Farias ocorreu a 80' reunião ordinária do COMITÉ DE

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

Selma cumprimentando a todos e após, seguindo a pauta, informa aos

membros do comitê que a Prudenprev realizará o Segundo Encontro

Previdenciário que ocorrerá provalvemente no dia 13 (treze) de dezembro

deste ano, visando dar continuidade nas ações de capacitação para os

servidores e órgãos colegiados. Continuando com a pauta, os membros

do comitê 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 Outubro/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

mês de Outubro/2019 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no

montante de R$ 8.123.86481 (Oito Milhões, Cento e Vinte e Três Mil,

Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos), não
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havendo variação patrimonial diminutiva no mês. Destaca ªyqueo
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saldo total disponivel dos investimentos no mês de Outubro/2019,

incluindo as disponibilidades financeiras, foi de R$ 341.732.416,28

(Trezentos e Quarenta e Um Milhões, Setecentos e Trinta e Dois MiI,

Quatrocentos e Dezesseis Reais e Vinte e Oito Centavos). Informa que a

meta atuarial do mês de Outubro/2019, IPCA + 0,5% a.m, foi de 0,60% e

o Instituto obteve um retorno médio de 2,38%, superando a meta atuarial

no mês de Outubrol2019. A Senhora Selma apresenta aos membros do

comitê a justificativa apresentada pela Caixa Econômica Federal referente

a APR nº 194/2019 cujo valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)

deveria ter sido resgatado do fundo de investimento FUNDO FIC NOVO

BRASIL IMA-B RF LP, CNPJ 10.646.895/0001-90 e que erroneamente foi

resgatado do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS TP RF LP, CNPJ

10.577.503/0001-88, bem como informa que consultou a empresa de

consultoria em investimentos Mais Valia relatando o ocorrido e apresentou

aos membros a resposta obtida para conhecimento e deliberações, se

necessário. Analisando as documentações apresentadas, considerando

que o valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) representa pequeno

percentual da carteira total da Prudenprev, considerando que tanto os

fundos IMA-B 5 Mais e IMA—B são alvos de estratégia de redução de

volume na carteira de investimentos nesse momento e que não ocorreu

qualquer prejuízo nos recursos financeiros, os membros do Comitê

homologam o resgate reaiizado no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 MAIS

TP RF LP, CNPJ 10.577.503/0001-88, na conta do grupo capitalizado, no

dia 24 de outubro deste ano, no montante de R$ 800.000,00 (Oitocentos

Mil Reais). Por Hm, 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 u 0

da palavra, os trabalhos foram encerrados. Registra—se que todo materia

utilizado durante a reunião encontra-se anexado a presente ata. Tendo

sido lida, aprovada e nada mais havendo a tratar eu, Selma Elias BenicioÉ/x/

“

Calé, coordenadora do Comitê, encerro e lavro a presente ata. WQ/
&
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