ATA DA 84º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DA PRUDENPREV
Aos (dezessete) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00
(quatorze) 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 Senhora

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 a 84º 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 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 devido a
a pandemia do Covid-19 o Congresso Estadual da Apeprem foi adiado para o
dia 14 a 16 de outubro de 2020. 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 Fevereiro/2020. Após, os membros do comitê
analisaram a carteira, aplicações, resgates, 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 senhora

Selma

destaca que o saldo total dos investimentos no mês de Janeiro/2020 foi de R$
359.213.634,07 (Trezentos e Cinquenta e Nove Milhões, Duzentos e Treze Mil,
Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sete Centavos). Informa que a meta
atuarial do mês de janeiro/2020, IPCA + 0,49% a.m, foi de 0,70% e o Instituto
obteve um retorno médio negativo de 0,45%, não atingindo a meta atuarial no
mês de janeiro/2020.

Por outro lado, já no mês de fevereiro do corrente ano,

menciona que o saldo dos investimentos no mês de fevereiro/2020 foi de R$
359.918.090,22 (Trezentos e Cinquenta e Nove Milhões, Novecentos e Dezoito
Mil, Noventa Reais e Vinte Dois Centavos), sendo que a meta atuarial do mês

de fevereiro foi de 0,74% e o Instituto obteve um retorno médio negativo de
0,67%, não atingindo a meta atuarial do mês. A senhora Selma destaca que a

crise do coronavírus e a crise do petróleo atingiram os mercados de forma
impactante. Os principais reflexos foram o aumento da volatilidade e a queda

nos preços dos papéis. E diante desse cenário, os fundos de investimentos da

carteira da Prudenprev apresentaram performance negativa, o que impactou na
rentabilidade desses meses. Em seguida, dando continuidade a pauta, a
senhora Selma menciona que diante do atual cenário econômico mundial e
visando melhores retornos na carteira de investimentos, como ações de
estratégia, tendo em vista a continuidade dos efeitos do coronavírus e seguindo
orientação da consultoria Mais Valia, que presta assessoria em investimentos
para a entidade autárquica, analisou-se a necessidade de realocações de
recursos na carteira de investimentos da Prudenprev. Continuando com a fála;
a senhora Selma explica que, em consequência da análise
dessas realocações

ç"
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na carteira, e, com anuência da Superintendência Previdenciária, encaminhase para análise e aprovação deste Comitê de Investimentos, as realocações
necessárias e o credenciamento do FUNDO
CAIXA BRASIL AÇÕES
IBOVESPA, CNPJ 13.058.816/0001-18. Em seguida, pela ordem, a senhora
Selma apresenta aos membros para análise e deliberação as documentações
de credenciamento do FUNDO CAIXA BRASIL AÇÕES IBOVESPA, CNPJ
13.058.816/0001-18. A senhora Selma reitera que a Superintendência
Previdenciária da Prudenprev está de acordo com o credenciamento e
aplicação no aludido fundo de investimento e que a empresa de consultoria em
investimentos contratada pela autarquia
emitiu manifestação favorável a
aplicação. Ato seguinte, os membros do comitê passam a analisar as
documentações de credenciamento, Questionário Due Diligence para Fundos

de

Investimento

Seção

2,

lâmina,

regulamento,

certidões,

histórico

de

rentabilidade, realizam pesquisa no site da CVM e demais documentos
pertinentes ao credenciamento. Ainda, analisam as recomendações de
realocações sugeridas pela empresa
de consultoria em investimentos
contratada pela autarquia, bem como verificam que o FI AÇÕES CAIXA
IBOVESPA, CNPJ 01.525.057/0001-77, por se tratar de um FIC, investe,
integralmente, no FUNDO
CAIXA BRASIL AÇÕES
IBOVESPA,
CNPJ
13.058.816/0001-18, apresentando este, os mesmos

riscos e carteira de ações

iguais ao fundo que a autarquia já tem na carteira, sob a modalidade de FIC,
porém, com taxa de administração menor. Continuando com as análises, o
Comitê

recomenda

que,

uma

vez

aprovado

o credenciamento

do

fundo

de

investimento com CNPJ 13.058.816/0001-18 pelos demais orgãos colegiados
da autarquia previdenciária, não seja mais aplicado recursos no fundo de
investimento FIC, com CNPJ 01.525.057/0001-77 e que a migração dos
recursos deste fundo com CNPJ 01.525.057/0001-77 para o fundo com CNPJ
13.058.816/0001-18

deva ocorrer em

momento

mais

oportuno de mercado

e

seguindo orientação da consultoria em investimentos, tendo em vista que a
realização de resgate com cotas significativamente negativas em função da
pandemia Coronavírus, neste momento, não seria a melhor estratégia. Após,

com a explanação dos. itens abordados na pauta e análise das documentações

apresentadas, a senhora Selma pergunta
aos membros do Comitê se há
algum esclarecimento adicional ainda a ser feito. Não havendo, inicia a votação
para aprovação das realocações de recursos na carteira da Prudenrpev e
aprovação do credenciamento do Fundo de Investimento em Ações Caixa
Brasil Ibovespa, CNPJ 13.058.816/0001-18 e aprovação de aplicação inicial no
mencionado fundo de investimento. Os membros do Comitê, após análise e

acompanhamento

dos

investimentos,

aprovam,

por

unanimidade,

o

credenciamento do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL
IBOVESPA, CNPJ
13.058.816/0001-18. Os membros do comitê, ainda,
aprovam, por unanimidade, a realocação de recursos na carteira da autarquia
previdenciária, permitindo a elevação de percentual em fundos de renda
variável, resgatando R$ 1.000.000,00 (Um Millhão de Reais), do FUNDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, CNPJ 10.740.670/0001-06 para aplicação
inicial no FUNDO CAIXA BRASIL AÇÕES IBOVESPA, CNPJ 13.058.816/000118; resgate de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do FUNDO BB
PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP, CNPJ 13.322.205/0001-35 para
LI
no FUNDO
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES
GOVERNANÇA
FI, O
10.418.335/0001-88 e resgate de R$ 11.000.000,00 (Onze Milhões de Res
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do FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP, CNPJ 14.386.926/000171 para aplicação de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) no FUNDO
CAIXA FI IMA-B TP RF LP, CNPJ 10.740.658/0001-93, aplicação de R$
5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) no FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5
MAIS TP LP, CNPJ 10.577.503.0001-88 e aplicação de R$ 1.000.000,00 (Um
Milhão de Reais) no fundo FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, CNPJ
15.154.441/0001-15, recursos estes oriundos do grupo previdenciário (grupo
capitalizado). Prosseguindo com a pauta, a Senhora Selma aborda o próximo
item da pauta, aprovação de limite de alçada para aplicação e resgates de
recursos, abordando sobre o assunto. A senhora Selma esclarece aos
membros do comitê que após um ano de 2019 (dois mil e dezenove) com boas

rentabilidades e superação da meta atuarial, o mesmo desafio é colocado para

o ano de 2020 (dois mil e vinte). Ocorre que o mercado é agil e assim,
oportunidades de investimentos identificadas devem ser executadas de
maneira rápida, pois são, literalmente, janelas de oportunidades que não
podem ser levadas a decisão na “proxima reunião do Comitê” sob pena da
oportunidade já ter sido perdida. Desta forma, com base nas diretrizes da
Resolução 3.922/2010, no artigo primeiro e parágrafo sexto, existe a definição
de alçadas de decisão de cada instância. Analisando-se essa situação a

Superintência Previdenciária da Prudenprev,

após, análise, junto a consultoria

de investimentos, coloca para aprovação deste Comitê que os responsáveis
pela movimentação de recursos da Prudenprev, qual seja o Superintendente e
a Gerência Administrativa e Financeira, sendo que a Gerência Administrativa e
Financeira é a coordenadora do Comitê de Investimentos, a autorização para

movimentação dos recursos, realizando aplicações e resgates, equivalente até

2% (dois) por cento do patrimonio liquido do mês anterior ao da aplicação ou
resgate, visando aproveitar oportunidades momentâneas

e interessantes para

os investimentos da autarquia previdenciária. A Senhora Selma esclarece que
a utilização desse limite de alçada será feita atendendo a orientações e
recomendações da consultoria de investimentos contratada pela autarquia

previdenciária. Após a explanação,

a Senhora Selma pergunta

aos membros

do Comitê se há algum esclarecimento adicional a ser feito. Não havendo,
inicia a votação para aprovação do limite de alçada. Os membros do Comitê,

após realização de análise e acompanhamento dos investimentos,
por unanimidade, o limite de alçada para movimentação dos

aprovam,
recursos,

autorizando aplicações e resgates, por parte do Superintendente e Gerência

Administrativa e Financeira da Prudenprev, no montante de até 2% (dois) por
cento, do patrimonio liquido do mês anterior ao da aplicação ou resgate.

Prosseguindo-se com a pauta, a Senhora Selma aborda sobre o último item da

pauta,

supensão

das

reuniões

presenciais

do

Comitê

de

Investimentos.

Os

membros do Comitê visando adotar medidas de prevenção e combate a
pandemia do Covid-19 e acatando recomendações do Decreto Municipal nº
30.731/2020, aprovam, por unanimidade, suspender as reuniões presenciais do
Comitê de Investimentos, as quais, em caso de necessidade, poderão ser
realizadas por algum meio eletrônico disponível. 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 seja seguida as orientações e recomendações repassada
consultoria em investimentos contratada pela autarquia previdenciária
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendoNazé

À»
di
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Registra-se que todo material
uso da palavra, os trabalhos foram encerrados.
presente ata. Nada, mais
utilizado durante a reunião encontra-se anexado a
mim, Selma Elias Benício Calé,
havendo, encerra-se a presente ata que foi por
lavrada com assinatura dos presentes.
ento:
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Débora
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Heloiza Alencar
Titular
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Sa Seas

Angela Maria de S. Tólorieid”
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