
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ DE

INVESTIMENTO DA PRUDENPREV

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:30

(quatroze e trinta) horas, na sala da Gerência Administrativa e Financeira, na

sede administrativa da Prudenprev, situada na Avenida Washington Luiz, 1345,

Centro, em Presidente Prudente, com a presença da coordenadora Senhora

Selma Elias Benício Calé, membros titulares Senhoras Alessandra Michelle

Chagas Garcia e Débora Heloisa Alencar, ocorreu a 23º Reunião

Extraordinária do COMITÉ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. A referida

reunião foi convocada pela coordenadora do Comitê, Senhorà Selma, a fim de

deliberar conjuntamente com os membros titulares do comitê a destinação do

restante do valor da contribuição previdenciária que ingressou, nesta data, na

conta da Prudenprev. no montante de R$ 2.483.967,66 (Dois Milhões,

Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e

Sesenta e Seis Centavos). A Senhora Selma explica aos membros do comitê

que para a folha de pagamento de outubro/2019 foi necessário resgatar as

despesas do grupo capitalizado, uma vez que não entrou todo o recurso das

contribuições previdenciárias no dia do pagamento. Informou que o Município

repassou os recursos necessários para pagamento da folha do grupo flnanceiro

e que nesta data (08/11/2019) efetuou o restante do pagamento das

contribuições, cumprindo, assim, o repasse até o quinto dia útil do mês

subsequente ao vencido,“.cxonforme permitido por lei municipal. Esclarece aos

membros que optou nesse momento em deliberar em conjunto com o Comitê a

destinação do recurso, uma vez que entende que esse valor deverá ser aplicado

em fundo de investimento com liquidez imediata e baixa volatilidade, criando-se

uma reserva de fluxo de caixa para as despesas do grupo capitalizado,

despesas essas que atualmente ficam em aproximadamente R$ 900.000,00

(Novecentos Mil Reais). Os membros do comitê após as explicações analisam a

carteira da Prudenprev e deliberam, aprovando, por unanimidade, que o valor de

R$ 2.483.967,66 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Novecentos e' .
  

 

  

 

Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos) deverá ser aplica. <—

fundo de investimento CAIXA FI BRASIL DI LP, CNPJ 03.737,206/0001—97,

conta do grupo previdenciário (grupo capitalizado), iniciando—se, assim, uma
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estratégia de aplicação de recursos em fundos de investimentos com maior

liquidez e menor volatilidade, visando reserva de fluxo de caixa para pagamento

de despesas desse grupo capitalizado. 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 está anexo

a presente ata. Tendo sido lida. aprovada e nada mais havendo a tratar eu,

Selma Elias Benício Calé, Coordenadora do Comitê, encerro e lavro a presente

ata.
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