ATA DA 83º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DA PRUDENPREV
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), 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, membro titular: Senhora Débora Heloisa Alencar e
membros suplentes: Senhora Angela Maria de Souza Tolomei e Senhor João

Paulo

Rosselli Farias ocorreu

INVESTIMENTOS

de

membro

Rio

Preto,

de

investimentos

ao

término

a 83º reunião

da Prudenprev.

titular o Senhor

ordinária do COMITÉ

Na presente reunião, assume

João

Paulo

Rosselli

Farias,

em

DE

a qualidade

virtude da falta

justificada da Senhora 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 o
Congresso Estadual da APEPREM será realizado na cidade de São José do
no

período

de

14

a

16

de Abril

do

corrente

ano

e que

haverá

e setenta

e três

disponível uma vaga para os membros do comitê. A Senhora Angela manifesta
interesse em participar. Os demais membros do comitê aprovam a
disponibilidade da vaga para a Senhora Angela, como representante do
Comitê. Após, a Senhora Selma, prosseguindo com a pauta, apresenta aos
membros 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
Janeiro/2019. Em continuidade, a Senhora Selma apresenta o Relatório do
Quarto Trimestre de 2019 (dois mil e dezenove), disponibilizando cópias para
os presentes. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a Senhora
Selma menciona que, ao final do 4º (quarto) trimestre de 2019 (dois mil e
dezenove), a carteira da Prudenprev totalizava R$ 353.093.299,56 (trezentos e
cinquenta e três milhões, noventa e três mil, duzentos e noventa e nove reais e
cinquenta e seis centãvos), apresentando uma evolução nominal de 29,29%
em relação ao saldo final do ano de 2018 (dois mil e dezoito), quando a carteira
totalizava

R$

273.094.962,80

(duzentos

milhões, noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 86,51% dos recursos em
renda fixa e 13,49% em renda variável. Em relação ao enquadramento, diz que
do

4º

(quarto)

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. Menciona que a rentabilidade nominal do ano de 2019 (dois(mi
e dezenove) do Instituto foi de 19,69%, apresentando um result
superavitário de 9,10% em relação a meta atuarial de 10,59% no período.
Ne
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. Em relação aos riscos
da carteira, diz que estes são considerados baixos, com concentração em
=/
fundos de investimentos formados exclusivamente por títulos públicos federais. q
Após apresentação do relatório trimestral de investimentos, /a Senhora Selma
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pergunta se há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo, inicia
a votação para aprovação do Relatório de Investimentos referente ao 4º
Trimestre de 2019 (dois mil e dezenove). Os membros do Comitê, após
realização de análise e acompanhamento dos investimentos, nada se opõem
ao relatório, visto que este atende as normas legais, sendo ele aprovado por
unanimidade.
Por fim, os membros
do Comitê constatando 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. Nada mais havendo, encerra-se a
presente ata que foi por mim, Selma Elias Benício Calé, lavrada com assinatura
dos presentes.
Comitê de Investimento:

Dé
Vea Alencar
Membro Titular

Zee

João'Páulo Rosselli Farias
Membro Suplente, na qualidade de Titular

anseio
e

Angela Maria de S. Tolomei
Membro Suplente
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