
ATA DA 82º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Ad TAS SAUNA RIA DUO COMTE DE INVESTIMENTOS 
DA PRUDENPREV 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 

13:30 (treze horas e trinta minutos), 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, membro 

titular Débora Heloiza Alencar e membros suplentes: Senhora Angela 

Maria de Souza Tolomei e Senhor João Paulo Rosselli Farias ocorreu a 

82º Reunião Ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS da 

Prudenprev. Na presente reunião, assume a qualidade de membro titular 

  

o Senhor João Paulo Rosselli Farias, em virtude da falta justificada da 

Alessandra Michelle Chagas Garcia, que se encontra de licença 

maternidade. Iniciou-se a reunião com a senhora Selma cumprimentando 

a todos. A senhora Selma informa aos membros que no dia 15 de Janeiro 

do corrente ano o Banco Itaú depositou o valor correspondente ao 

contrato nº11/2019, no montante de R$ 2.910.005,00 (Dois Milhões, 

Novecentos e Dez Mil e Cinco Reais), sendo referido recurso aplicado no 

fundo de investimento CAIXA FI BRASIL REF. DI LP, CNPJ 

03.737.206.0001-97 para pagamento de beneficios previdenciários do 

grupo financeiro, seguindo deliberação da Superintendência 

Previdenciária. A Senhora Selma, por seguinte, indaga se há algum 

questionamento. Nada havendo, a Senhora Selma, prossegue com a 

pauta. Seguindo com a pauta, os membros do Comitê deliberam manter 

as reuniões do comitê durante o exercício de 2020 (dois mil e vinte) para 

todas as terceiras segundas-feiras do mês, às 9:00 horas. Após, 

prosseguindo 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 Dezembro/2019. Após, os membros do comitê analisaram a carteira, e 
Ç aplicações e resgastes, os retornos dos investimentos, rentabilidade RG 
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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 Senhora Selma 
informa ainda que os investimentos durante o mês de Dezembro/2019 
contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 
7.436.231,39 (Sete Milhões, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e 
Trinta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos), não havendo variação 
patrimonial diminutiva no mês. Destaca ainda que o saldo total disponível 
dos investimentos no mês de Dezembro/2019, incluindo as 
disponibilidades financeiras, foi de R$ 353.108.353,87 (Trezentos e 
Cinquenta e Três Milhões, Cento e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três 
Reais e Oitenta e Sete Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de 
Dezembro/2019, IPCA + 0,5% a.m, foi de 1,65% e o Instituto obteve um 
retorno médio positivo de 2,11%, atingindo a meta atuarial no mês de 
Dezembro/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 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 Investimento: 

    
Vous lencar 

   
Se 

ordenao 
embro Titular + 

bes sc in sielguea, João Éadlo Rósselli Farias Angela Maria de Souza Tolomei Membro Suplente, na qualidade de Titular Membro Suplente 

    rdo (Supe engana Previdenciária): j AM 

éloso dos Santos so pls Na 
End apo revidência 
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