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ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 
PRUDENPREV    
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
11:00 (onze) horas, na sala dos conselhos, localizada na sede administrativa 
da Prudenprev, situada na Avenida Washington Luiz, n° 1.345, Centro, nesta 
cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença da coordenadora Senhora  
Selma Elias Benício Calé, membros titulares: Senhora Alessandra Michelle 
Chagas Garcia e Senhora Débora Heloiza Alencar e membros suplentes: 
Senhora Angela Maria de Souza Tolomei e Senhor João Paulo Rosselli Farias 
ocorreu a 93ª reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS da 
Prudenprev. Iniciou-se a reunião com a Senhora Selma cumprimentando a 
todos e logo após apresenta a pauta a ser tratada, entregando aos membros as 
documentações a serem utilizadas durante a reunião, bem como material 
atualizado acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de mercado e 
da performance dos segmentos de aplicação. Em seguida, iniciando-se a pauta 
o Comitê delibera, por unanimidade, manter as reuniões do comitê para todas 
as terceiras segundas-feiras do mês, às 9:00 horas. Após a Selma, seguindo 
com a pauta, passa a explanar sobre o relatório com resumo dos dados 
financeiros e contábeis relativos ao exercício de 2020 (dois mil e vinte), 
explanando sobre as receitas, despesas, saldo financeiro dos investimentos e 
sobre a meta atuarial daquele exercício, conforme material anexo a presente 
ata. Perguntado se havia algum questionamento, nada havendo, prossegue-se 
com a pauta. Após, dando continuidade, foi realizada a apresentação de 
informações atualizadas acerca do cenário macroeconômico, das expectativas 
de mercado e do desempenho dos segmentos de aplicação. Após, os membros 
do comitê analisaram a carteira, 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 informa que no dia 14 
(quatorze) de janeiro do corrente ano foi solicitado o resgate total do fundo de 
investimento FIC AÇÕES CAIXA IBOVESPA, CNPJ 01.525.057/0001-77, 
conforme deliberação dos órgãos colegiados. Todavia, esclarece que, no dia 
18 (dezoito) de janeiro do corrente ano, a instituição financeira informou que, 
por problemas operacionais no momento do resgate, a cotização das cotas do 
referido fundo ocorreu no dia 19 (dezenove) de janeiro do corrente ano. A 
Senhora Selma informa que tal ocorrência não trouxe prejuízos ao instituto de 
previdência, tendo em vista a valorização da cota no dia 19/01/2021. 
Prosseguindo com a pauta, a Senhora Selma informa que os investimentos 
durante o mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) contabilizaram variação 
patrimonial aumentativa no montante de R$ 14.603.326,70 (Quatorze Milhões, 
Seiscentos e Três Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos), 
havendo variação patrimonial diminutiva no montante de R$ 71.500,00 (Setenta 
e Um Mil e Quinhentos Reais). Destaca ainda que o saldo total disponível dos 
investimentos no mês de dezembro/2020, incluindo as disponibilidades 
financeiras, foi de R$ 402.534.184,47 (Quatrocentos e Dois Milhões, 
Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e 
Sete Centavos). Informa que a meta atuarial do mês de dezembro/2020, IPCA 
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+ 0,49% a.m, foi de 1,72% e o Instituto obteve um retorno médio positivo 
aproximado de 3,76%, superando a meta atuarial no mês de dezembro/2020. 
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 
o 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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