ATA DA 85º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ

DE INVESTIMENTOS

DA PRUDENPREV
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio 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 senhora
Selma Elias Benício Calé, membro titular: senhora Débora Heloisa Alencar e
membro suplente:Senhor João Paulo Rosselli Farias ocorreu a 85º reunião
ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS da Prudenprev. Na presente
reunião, assume

a qualidade de membro

titular o senhor João

Paulo

Rósselli

Farias, em virtude da falta justificada da senhora Alessandra Michelle Chagas
Garcia, que se encontra de licença maternidade. A senhora Angela Maria de
Souza Tolomei justificou a ausência. Iniciou-se a reunião com a Senhora Selma
cumprimentando a todos. Após, a senhora Selma, seguindo 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 compreendendo os meses de fevereiro, março e abril do

ano de 2020 (dois mil e vinte), bem

consultor

em

investimentos,

Senhor

como

reproduzido áudio do economista e

Ronaldo

Borges

da

Fonseca

sobre

o

cenário econômico, análise da carteira de investimentos e relatório do primeiro

trimestre de 2020 (dois mil e vinte). Após, os membros do comitê analisaram a
carteira, aplicações e 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 compreendendo os meses de janeiro a
abril deste ano. A Senhora Selma informa ainda que os investimentos durante
o mês de Março/2020 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no

montante de R$ 216.345,81

(Duzentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Quarenta

e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), havendo variação patrimonial
diminutiva no mês no montante de R$ 23.931.652,89 (Vinte e Três Milhões,
Novecentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e
Nove Centavos). Destaca ainda que o saldo total disponível dos investimentos
no mês de Março/2020, incluindo as disponibilidades financeiras, foi de R$
339.994.986,24 (Trezentos e Trinta e Nove Milhões, Novecentos e Noventa e
Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).
Informa que a meta atuarial do mês de Março/2020, IPCA + 0,5% a.m, foi de
0,56% e o Instituto obteve um retorno médio negativo de 7,00%, não atingindo
a meta atuarial no mês de Março/2020. Informa ainda que já no mês de
Abril/2020, os investimentos, por sua vez, começaram a reagir e contabilizaram
variação patrimonial aumentativa no montante de R$ 6.084.629,58 (Seis
Milhões, Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e

Oito Centavos), não havendo
Abril/2020. Informa que a meta
a.m, foi de 0,18% e o Instituto
atingindo a meta atuarial no mês

variação patrimonial diminutiva no mês (de
atuarial do mês de Abril/2020, IPCA + 0,48%
obteve um retorno médio positivo de 1,75%,
de Abril/2020. A senhora Selma A, que

E Ts

1de3

|

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, também os fundos de
investimentos da carteira da Prudenprev apresentaram

performance

negativa,

bastante abaixo do seu padrão histórico, o que impactou na rentabilidade
cumulada no primeiro trimestre deste ano, exigindo ações estratégicas por
parte dos órgãos colegiados que ajude a atravessar essa crise com serenidade
e muita responsabilidade. Ressalta que essa realidade esta sendo vivenciada
pela maioria dos institutos de previdência. Destaca, ainda, que o mês de abril
foi mês de certa recuperação dos principais indicadores econômicos, depois
das desvalorizações verificadas ao final do primeiro trimestre deste ano. Foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, a senhora Selma prossegue com pauta
e apresenta o
Relatório do 1º (Primeiro) Trimestre de 2020 (dois mil e vinte), disponibilizando
cópias aos presentes. Reportando-se aos dados constantes no relatório, a
Senhora Selma menciona que, ao final do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois
mil e vinte), a carteira da Prudenprev totalizava R$ 338.842.728,15 (Trezentos
e Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e

Oito Reais e Quinze Centavos), apresentando uma redução nominal de 4,04%
em relação ao saldo final do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quando a
carteira de investimentos 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 Centavos). Quanto a sua distribuição, contemplava 88,33%
dos recursos em renda fixa e 11,67% em renda variável. Em relação ao
enquadramento, diz que ao término do 1º (primeiro) trimestre de 2020 (dois mil
e vinte), 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 1º (primeiro)
trimestre de 2020 (dois mil e vinte) do Instituto foi negativa em 6,74% situando
abaixo de sua meta atuarial em 8,70%. A senhora Selma destaca, como
mencionado

no

relatório

trimestral,

petróleo em fevereiro, provocada

embate

entre Arábia

Saudita

que

neste

trimestre

além

da

crise

do

petróleo

as

pela guerra dos preços desencadeada pelo

e Rússia

que

levou

os

preços

do

maiores quedas desde a Guerra do Golfo, em janeiro de 1991, causando com
isso queda das Bolsas no mundo inteiro, o mundo também enfrentou e
conviveu com a pandemia causada pelo coronavirus 19. Como não poderia
deixar de ser, os mercados financeiros e de capitais também foram fortemente

atingidos, causando grande volatilidade no mercado. A Taxa Selic foi reduzida
duas vezes e ao final do trimestre atingiu o menor valor histórico ao ser fixada
pelo COPOM em 3,75% ao ano. No 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. Após apresentação do relatório

trimestral

de

investimentos,

a

Senhora

Selma

pergunta

se

há

alo

(dois mile vinte). Os membros do Comitê, após realização de análise é
acompanhamento dos investimentos, em nada se opõem a aprovação do
ss
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relatório do primeiro trimestre de 2020 (dois mil e vinte),
visto que este atende
as normas legais, sendo ele aprovado por unanimidade.
Prosseguindo com a
pauta, a senhora Selma aborda o último item da pauta,
entregando cópia da
portaria e mencionando que de acordo com a PORT
ARIA SEPRT/ME

nº 9.907,
DE 14 DE ABRIL DE 2020, publicada no Diário Oficial
da União no dia 27 de
Abril de 2020, estabelece parâmetros para o atend
imento, pelos dirigentes,
gestores de recursos e membros dos conselhos
e comitês dos regimes
próprios de previdência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos
Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B
da Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, e dá outras providências. Menci
ona ainda que a nova
regra vale tanto para os ocupantes atuais dos cargos
como para os que forem
nomeados a partir desta data. Segundo a portaria, esses
profissionais deverão
ter formação superior, experiência na respectiva área
de trabalho, não ter
incidido em situações de inelegibilidade e possuírem
certificação adequada,
sendo a implementação dessas medidas gradativas.
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.

utilizado durante a reunião encontra-se anexado

Registra-se que todo material

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:

Déb

Membro

AV

Titular

LM)

Joãa' Paula Rosselli Farias

Membro Suplente, na qualidade de Titular
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